
Hello guys!  

Nie ma co się złościć, że każą coś zrobić. To nie korona ferie! Bierzemy się do pracy. Im szybciej 

zrobisz, tym szybciej będziesz miał/-a wolne  Przed Wami warm-up przed pracą w całym tygodniu 

1. Uzupełnij tekst słuchając utworu, który znajdziesz pod linkiem:  

https://www.youtube.com/watch?v=2Vv-BfVoq4g 

Słuchaj utworu tyle razy, ile Tobie potrzeba (najlepiej ze słuchawkami na uszach). Możesz na chwilę 

zostawić tekst i wrócić do niego wrócić po jakimś czasie. Nie odpuszczaj! Jeżeli spotkasz się „ze 

ścianą” – tzn. wydaje Ci się, że nie słyszysz już nic, zerknij do tekstu (tekstowo.pl), ale zrób to tylko 

wtedy jak uważasz, że skończyłeś/-aś.  Nie ma sensu przepisywać tekstu z tekstowo.pl na samym 

początku, ponieważ to nie jest celem tego ćwiczenia. Pod tekstem znajdziesz więcej zadań 

Ed Sheeran „Perfect” 

I found a love for ………….. 

Darling, just dive right in and follow ……… lead 

I found a girl, ………….. and ………………. 

I never knew you were  

The someone waiting ……….. me 

'Cause we were just kids when we fell in …………….. 

Not knowing what it was 

I will not give you up this time 

But darling, just kiss me ………………..,  

Your ………………. is all I own 

And in your …………….., you're holding ………………….. 

 

Baby, I'm dancing in the ………………….  

With you ………………….. my arms 

Barefoot on the ……………………., listening  

To our …………………… song 

When you said you looked a ………………………,  

I whispered underneath my breath 

But you heard it, darling,  

You look ………………… tonight 

 

Well I found a …………………,  

…………………… than anyone I know 

She shares my dreams, I hope  

That someday I'll share her ……………………… 

I found a love, to carry …………………  

……………………. just my secrets 

To carry love, to carry …………………..  

Of our own 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Vv-BfVoq4g


We are still …………………., but  

We're so in love 

Fighting against all odds 

I know we'll be alright this ……………………… 

Darling, just hold my ………………….. 

Be my girl, I'll be your man 

I see my future in your ………………… 

 

Baby, I'm dancing in the ………………….  

With you ………………….. my arms 

Barefoot on the ……………………., listening  

To our ………………………. song 

When you said you looked a ………………………,  

I whispered underneath my breath 

But you heard it, darling,  

You look ………………… tonight 

 

Baby, I'm dancing in the …………………….,  

With you …………………….. my arms 

Barefoot on the ………………………..,  

Listening to our ……………………. song 

I ………………………. faith in what I see 

Now I know I have met an ……………………….  

In person, and she looks …………………………….. 

I don't deserved it. 

You look …………………………. tonight 

2. Teraz wyszukaj wszystkich przymiotników w tekście i utwórz stopień wyższy  

Przypominajka -> Stopień wyższy przymiotnika tworzymy: 

a) – (e)r w przymiotnikach jednosylabowych, np. wide - wider; tall - taller 

b) – podwójna spółgłoska + er w przymiotnikach jednosylabowych zakończonych na: 

spółgłoska-samogłoska-spółgłoska, np. big - bigger 

c) –y -> - ier, np. tiny - tinier 

d) nieregularne – całkowicie inny wyraz, np. good - better 

e) przymiotniki wielosylabowe more + przymiotnik, np. beautiful - more beautiful 

3. Wybierz z tekstu trzy przymiotniki i ułóż z nimi zdania porównujące z wykorzystaniem than, np. 

I’m taller than my brother. Jestem wyższy niż mój brat.  

Jutro wyślę kartę odpowiedzi. ….i kolejne zadania  

                                                                                                                                    Take care! K.L.:)  


