
1. Dokąd gospodarz wysłał najętych robotników? 
Do swej ...

2. Kiedy gospodarz wyszedł najmować
robotników? ... rankiem

3. Co jest podobne do pewnego gospodarza, 
który wyszedł najmować robotników? ... 
Niebios

4. Co mówili robotnicy niezadowoleni z zapłaty? 
Ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a 
zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ... dnia i 
upał

5. Co gospodarz odpowiedział niezadowolonemu 
robotnikowi? Przyjacielu, nie czynię ci ...

6. Co gospodarz rzekł do stojących bezczynnie na 
rynku około trzeciej godziny? ... i wy do 
winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę

7. Która była godzina, gdy gospodarz wyszedł na 
rynek i najął robotników po raz drugi?

8. Na jaką zapłatę gospodarz umówił się z 
robotnikami najętymi wczesnym rankiem? Na 
jednego ... dziennie

9. Kogo gospodarz zobaczył na rynku około 
trzeciej godziny? Innych, stojących na rynku ...

10. Na jaką zapłatę gospodarz umówił się z 
robotnikami najętymi wczesnym rankiem? Na 
... denara dziennie

11. Kiedy gospodarz wyszedł najmować
robotników? Wczesnym ...

ROBOTNICY W WINNICY
rozwiąż krzyżówkę i podaj hasło

(tekst biblijny)

12. Która była godzina, gdy gospodarz wyszedł na 
rynek i spytał stojących tam „dlaczego tutaj 
bezczynnie przez cały dzień stoicie”?

13. Co mówili robotnicy niezadowoleni z zapłaty? 
Ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a 
zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar ... i 
upał

14. Służy do patrzenia
15. Do kogo pan winnicy powiedział, żeby zwołał 

robotników i dał im zapłatę? Do ... swego
16. Co odpowiedzieli gospodarzowi stojący na 

rynku o godzinie jedenastej? ... nas nie najął
17. Gdzie gospodarz zobaczył ludzi stojących 

bezczynnie? Na ...
18. Kiedy gospodarz kazał rządcy zwołać 

robotników i dać im zapłatę? Gdy nastał ...
19. Co rządca miał dać robotnikom?
20. O której godzinie gospodarz wyszedł na rynek 

i najął robotników po raz czwarty? O ...
21. Jakie było oko niezadowolonego robotnika?
22. Co zrobili ci, którzy byli najęci do pracy jako 

pierwsi, gdy otrzymali zapłatę? ... przeciwko 
gospodarzowi

23. Jaką zapłatę otrzymali najęci o godzinie 
jedenastej? Po ...

24. Do kogo podobne jest Królestwo Niebios? Do 
pewnego ..., który wyszedł najmować 
robotników

25. Inaczej „wypowiadać słowa”
26. Co mówili robotnicy niezadowoleni z zapłaty? Ci 

ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a 
zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i ...

27. Co Jezus powiedział o pierwszych i ostatnich? Tak 
będą ostatni pierwszymi, a ... ostatnimi

28. Komu pan winnicy chciała dać taką samą zapłatę 
co pierwszemu?

29. Która była godzina, gdy gospodarz wyszedł na 
rynek i najął robotników po raz trzeci?

30. Co się stało, gdy gospodarz wyszedł około trzeciej 
godziny na rynek? Ujrzał ..., stojących na rynku 
bezczynnie, więc rzekł do nich: Idźcie i wy do 
winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę

31. Inaczej „60 minut”
32. Co jest podobne do pewnego gospodarza, który 

wyszedł najmować robotników? Królestwo ...
33. Co gospodarz rzekł do stojących bezczynnie na 

rynku około trzeciej godziny? Idźcie i wy do 
winnicy, a ja, co się ..., wam zapłacę

34. O co gospodarz zapytał stojących na rynku o 
godzinie jedenastej? Dlaczego ... bezczynnie przez 
cały dzień stoicie?

35. O co gospodarz zapytał stojących na rynku o 
godzinie jedenastej? Dlaczego tutaj bezczynnie 
przez cały dzień ...?

36. Kto kazał rządcy zwołać robotników i dać im 
zapłatę? ... winnicy
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