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projekt okładki i skład: Katarzyna Nowak (Media in Motion) 

korekta: Małgorzata Szczepańska

Treść merytoryczna przedstawiona w niniejszym e-booku 
jest objęta prawem autorskim i podlega ochronie na mocy 
„Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 

4 lutego 1994 r.

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych mate-
riałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabroni-

one. 

Jeśli potrzebujesz wykorzystać f ragment treści – bardzo 
proszę oznacz go moim imieniem i nazwiskiem.
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CO ZNAJDZIESZ W TYM PDF?

Ten plik zawiera moje autorskie materiały dydaktyczne, które powstały 

w oparciu o video oraz artykuł online. Gotowa lekcja PRO „Do you suffer 

from FOMO?” przeznaczona jest zarówno dla uczniów do samodzielnej 

nauki, jak i lektorów, którzy szukają pomysłu na niesztampowe zajęcia 

nastawione na komunikację. Sugerowany poziom zaawansowania to B2/

C1.

PDF zawiera:

• ćwiczenia leksykalne oraz na rozumienie ze słuchu,

• ćwiczenia wspomagające komunikację,

• kody QR, które po zeskanowaniu smartfonem przeniosą Cię do  

video, tekstu oraz materiałów dodatkowych,

• słowniczek z kluczowymi wyrażeniami z lekcji wraz z zapisem 

fonetycznym,

• ćwiczenia utrwalające poznane słownictwo,

• procedurę przeprowadzenia zajęć (dla nauczycieli),

• quiz sprawdzający słownictwo do samodzielnej powtórki lub do 

rozdania uczniom na zajęciach,

• dodatkowy arkusz z ćwiczeniami leksykalnymi,

• FISZKI do samodzielnych powtórek słownictwa lub do użycia  

w klasie,

• klucz odpowiedzi,

• miejsce na notatki z lekcji wspomagające zapamiętywanie nowego 

materiału.
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JEŚLI JESTEŚ NAUCZYCIELEM:
Zacznij od zapoznania się z procedurą przeprowadzenia zajęć (str. 26) 

oraz z kluczem odpowiedzi (str. 24). Lekcja ułożona jest w taki sposób, aby 

wystarczyła na zajęcia 60-minutowe, ale możesz dowolnie ją modyfikować 

– dodając lub rezygnując z niektórych ćwiczeń. Quiz na str. 18 możesz 

wykorzystać na koniec zajęć jako dodatkowe ćwiczenie, pracę domową 

lub rozdać swoim uczniom na początku kolejnych zajęć w ramach 

powtórki. Na stronach 11, 13 i 14 znajdziesz też dodatkowe materiały, które 

możesz wykorzystać zgodnie ze swoimi potrzebami.

JAK KORZYSTAĆ Z TEGO PDF?

Lekcja powstała w oparciu  

o metody przedstawione w moim 

e-booku „Misja: angielski. Ucz się 

skuteczniej!”, z których korzystam 

na co dzień pracując z moimi 

uczniami. Jeśli jeszcze nie miałeś 

okazji się z nim zapoznać, to 

bardzo Cię do tego zachęcam!

20% zniżki na hasło: LEKCJAPRO
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JEŚLI UCZYSZ SIĘ SAMODZIELNIE:
Zacznij od strony 7 i wykonuj wszystkie polecenia po kolei. Nie ignoruj 

ćwiczeń ustnych, bo to integralny i bardzo istotny element lekcji. Możesz 

odpowiadać na pytania np. mówiąc do siebie, nagrywając się na dyktafon 

lub pisemnie. Zachęcam Cię też do skorzystania z quizu powtórkowego 

(str. 18) w ramach sprawdzenia wiedzy, a także ćwiczeń dodatkowych ze 

strony 13 i 14. Pamiętaj też, aby wyciąć fiszki z najważniejszymi słówkami 

z lekcji, włożyć np. do osobnej koszulki i powtarzać regularnie. Im częściej, 

tym lepiej! Na końcu pliku znajdziesz też oddzielne miejsce na notatki, 

które możesz wykorzystać, aby dodatkowo utrwalić nowy materiał.

Miłej nauki!

T r e n e r  A n g i e lsk i ego
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WARM-UP
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EX.1. Match the phrasal verbs below with their definitions. What do 

they have in common?

1. to miss out on sth

2. to feel/be left out

3. to blow sb off

4. to pass sth up

EX.2. Discuss the following questions:

1. When was the last time you felt you were missing out on a party or event? 
What did you do?
2. What is the most likely reason you’d blow an event off?

WATCHING
The Ellen Show: „Ellen explains FOMO”                                     
https://www.youtube.com/watch?v=quOdF1CAPXs 

a. to not make a use of an opportunity to do sth

b. to treat someone as unimportant

c. to not have the chance to do sth you enjoy

d. to not feel included in an activity

EX. 3.a You are going to watch a video where a comedian Ellen 

Degeneres explains what FOMO is. Complete the definition she gives. 

„FOMO stands for                                       It’s a feeling that you get when
                          otherwise known as                    for me.”

https://www.youtube.com/watch?v=quOdF1CAPXs  
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EX. 3.c. Discuss the following questions with your partner:

Q 1. Have you ever felt FOMO?

Q 2. Have you ever experienced Ellen’s FOGSAP?;)

EX. 3.b. Watch the video again and answer the following questions:

Q 1. What do you think Ellen means by saying she was „as high as a kite”?

Q 2. Where does FOMO come from?

Q 3. What does FOGSAP stand for?

Q 4. What does FEELD stand for?
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READING
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EX.4.a Read the text about how to avoid the feeling of FOMO and 

decide if these questions are TRUE or FALSE:

1. Social media creates an exaggerated image of who we would like to be rather than 

who we are.

2. Avoiding social media entirely will eliminate the problem of feeling FOMO.

3. Finding „me time” is crucial for our well-being. 

4. Declining invitations f rom friends regularly may contribute to FOMO.

5. We shouldn’t be too selective about how we want to spend our f ree time.

6. Feeling  FOMO may accidentally uncover some more serious issues.

READING
„7 Ways to avoid FOMO and Feel Great Instead” by 
Erica Florentine
https://www.bustle.com/articles/123651-7-ways-to-
avoid-fomo-feel-great-instead 

EX.4.b Discuss the following questions which consist of key 

expressions from the text. Try to guess the meaning of the unknown 

phrases from the context. Use the Glossary on page 16, if necessary. 

1. Do you remember the last time you skipped an outing with your f riends without 

thinking twice?

2. Are you sometimes worried about being left out?

3. What do you think is the foolproof way of avoiding FOMO?

4. How often do you give yourself a pass for the day?

5. What do you usually do to unwind? 

6. What kind of events are you likely to blow off the most often?

https://www.bustle.com/articles/123651-7-ways-to-avoid-fomo-feel-great-instead 
https://www.bustle.com/articles/123651-7-ways-to-avoid-fomo-feel-great-instead 
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„Burned out and overwhelmed: should you em-
brace the joy of no?” by Moya Sarner:     
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/feb/18/
burned-out-and-overwhelmed-should-you-embrace-
the-joy-of-no

TEDx Talks „FOMO – the Fear of Missing Out” by 
Bobby Mook:                
https://www.youtube.com/watch?v=1mZAQC9d-
jPE&t=19s

Interested in the topic? Dig deeper!

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/feb/18/burned-out-and-overwhelmed-should-you-embrace-the-joy-of-no 
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/feb/18/burned-out-and-overwhelmed-should-you-embrace-the-joy-of-no 
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/feb/18/burned-out-and-overwhelmed-should-you-embrace-the-joy-of-no 
https://www.youtube.com/watch?v=1mZAQC9djPE&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=1mZAQC9djPE&t=19s
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EXTRA ACTIVITIES: 
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EX.1.  Fill in the gaps with only one word.

„(1)                   to John M. Grohol, Psy.D. on PsychCentral, a lot of what we 

do on social media is exaggerated to make our lives (2)                 a lot 

better, and f rankly more fun, than they really are. When you think closely 

about it, social media is really more of a reflection of who we want to be, 

(3)                     than who we really are. The bigger issue is that when social 

media and FOMO collide, we (4)                       f ind we’re comparing ourselves 

to these exaggerated lives of others. We’ll never match (5)                       to it,  

because it’s simply not realistic.

Stop and realize these lives you’re witnessing online don’t actually 

exist. Remember the last several times you hung (6)              with  

a f riend and she f rowned in the corner the (7)             time, yet  

somehow managed to post a (8)                  fun and wild pictures f rom  

those nights? It’s more (9)                   likely she’s pulling the same thing 

when you’re at home right now with FOMO. It’s very simple to post the highs 

and omit the lows. Keep that (10)                       mind before you let yourself 

get too upset.”

Source: „7 Ways to avoid FOMO and Feel Great Instead” by Erica Florentine https://www.bustle.
com/articles/123651-7-ways-to-avoid-fomo-feel-great-instead 

https://www.bustle.com/articles/123651-7-ways-to-avoid-fomo-feel-great-instead 
https://www.bustle.com/articles/123651-7-ways-to-avoid-fomo-feel-great-instead 
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EX.2. Fill in the gaps with an appropriate form of the word given. 

ORIGINSocial media                             as a way for people to connect with 
family and friends, even if they were thousands of miles apart. But 
over the years, it has transformed.

VARIOUSNow, social media is used in a                               of different ways and 
a lot more frequently. 

TARGET
For instance, businesses, non-profit organizations, and even 
politicians use it as a way to reach a very                         market. 
Meanwhile, teens and young adults use social media as a virtual 
scrapbook to document every detail of their life as they are living it. 
There are even                              with large social media followings, 
that use their following as a way to promote a product, service, or 
group through social media and gain support for it.

INFLUENCE

Social media is even a                      resource for and a means 
of connecting               populations with other parts of 
the world.

VALUE
ISOLATION

Source: „How People Become Hooked on Social Media and What to Do About It” by Sherri 
Gordon https://www.verywellmind.com/excessive-social-media-use-4690882

https://www.verywellmind.com/excessive-social-media-use-4690882 
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SŁOWNICZEK
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to dredge up /dredʒ/ odgrzebywać/wywlekać coś

to be hard on oneself być dla siebie surowym

to be (as) high as a kite być kompletnie naćpanym

to be/feel left out być/czuć się pominiętym

to blow sb/sth off olać kogoś/odpuścić coś

foolproof    /fuːlpruːf/ niezawodny

to give oneself a pass pozwolić sobie na niezrobienie czegoś/odpuścić

to miss out on sth stracić/przeoczyć okazję

outing /aʊtɪŋ/ wyjście/wypad

to pass sth up przepuścić/przegapić coś

to skip (an event) opuścić/nie przyjść na wydarzenie

to think twice about sth zastanowić się nad czymś dwa razy/dobrze się 
nad czymś zastanowić

to unwind /ʌnwaɪnd/ relaksować się

WAŻNE!
Zawsze zwracaj uwagę na 
zapis fonetyczny każdego 

słowa, bo dzięki temu masz 
pewność, że uczysz się go 
poprawnie. Jeśli nie jesteś 

pewien wymowy – sprawdź 
ją w słowniku online (np. 
Cambridge Dictionary)

Zachęcam Cię też do regularnego korzystania 
ze strony Youglish.com. Wpisz dane słówko w 
wyszukiwarkę oraz wybierz akcent, a usłyszysz je 
użyte w naturalnym kontekście!:)
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QUIZ
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Q 1. Hey, don’t be so ……… on yourself! It 
could’ve happened to anybody!.

Q 2. FOMO stands for:

Q 3. This guy is a complete weirdo. I think 
you should definitely blow him ….!.

a) heavy

c) hard

a) out

b) away

c) off

c) Fear of Making Out

b) Fear of Missing Out

a) Fear of Missing Off

b) high

Q 4. I usually ….. boring meetings at work – 
they’re a complete waste of time sometimes.

a) skip

b) miss

c) omit

Q 5. She felt totally left …….. because she 
wasn’t invited to the school reunion.

a) out

b) off

c) on

Q 6. Not again! It’s the third time this 
month you’ve come home as ….. as a kite 
after meeting with your mates.

a) hard

b) heavy

c) high

Q 7. This job sounds like a dream come 
true. You’d be a fool to ….. it up!

a) pull

b) pass

c) push

Q 8. He took some time off work to finally 
go on holiday and …………. properly.

a) unravel

b) unwrap

c) unwind

Q 9. I’ve been working on this for so 
long I’m going to …... myself a pass for the 
day.

a) give

b) get

c) grant

Q 10. I can’t believe he said that! It’s so 
unfair of him to dredge ….. the past like 
that!

a) up

b) out

c) on
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FISZKI

idiom

TO BE (AS) HIGH 
AS A KITE

When you came home after the party you 
were high as a kite!

idiom

BYĆ NAĆPANYM/KOMPLETNIE 
ZALANYM

Kiedy wróciłeś do domu po imprezie, byłeś 
kompletnie naćpany/zalany.

phrasal verb

TO MISS OUT 
ON SOMETHING

I don’t want to miss out 
on the next sale.

czasownik złożony

PRZEGAPIĆ 
COŚ

Nie chcę przegapić 
kolejnej wyprzedaży.

phrasal verb

TO BE/FEEL 
LEFT OUT

All my f riends are going to be there 
and I feel left out.

czasownik złożony

BYĆ/CZUĆ SIĘ 
POMINIĘTYM

Wszyscy moi znajomi tam będą 
i czuję się pominięty.

phrasal verb

TO DREDGE UP
/dredʒ/

Let’s not dredge up
the past, OK?

czasownik złożony

ODGRZEBYWAĆ/ 
WYWLEKAĆ COŚ

Nie odgrzebujmy 
przeszłości OK?

(wytnij, złóż na pół i sklej po środku)

sklej tutaj
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verb

TO THINK TWICE 
ABOUT SOMETHING

Think twice before accepting 
the offer!

czasownik

DOBRZE SIĘ NAD CZYMŚ 
ZASTANOWIĆ

Dobrze się zastanów zanim przyjmiesz 
tę ofertę.

verb

TO SKIP 
(AN EVENT)

I think I’m going to skip this 
party – I’m exhausted!

czasownik

ODPUŚCIĆ/NIE PRZYJŚĆ 
NA WYDARZENIE

Chyba odpuszczę tę imprezę 
 jestem wyczerpany!

noun

OUTING
/aʊtɪŋ/

Well, that was a nice family outing, 
wasn’t it?

rzeczownik

WYJŚCIE/ 
WYPAD

To był miły rodzinny 
wypad, prawda?

collq.

TO GIVE ONESELF 
A PASS

I don’t normally eat sweets but today I’m 
going to give myself a pass.

wyrażenie potoczne

ODPUŚCIĆ COŚ 
(SOBIE)

Zwykle nie jem słodyczy, ale 
dzisiaj sobie odpuszczę.
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verb

TO BE HARD 
ON ONESELF

It could’ve happened to anybody so 
don’t be so hard on yourself!

czasownik

BYĆ DLA SIEBIE 
SUROWYM

To mogło się przydarzyć każdemu 
więc nie bądź dla siebie zbyt surowy!

adjective

FOOLPROOF
/fu:lpru:f/

This idea just can’t fail – it’s 
foolproof!

przymiotnik

NIEZAWODNY

Ten pomysł po prostu nie może się 
nie udać – jest niezawodny!

verb

TO UNWIND
/ʌnwaɪnd/

What do you usually do to unwind 
after a long day?

czasownik

RELAKSOWAĆ 
SIĘ

Co zwykle robisz, żeby się 
zrelaksować po długim dniu?

phrasal verb.

TO BLOW SOMEBODY/ 
SOMETHING OFF

Don’t worry and just 
blow it off!

czasownik złożony

OLAĆ KOGOŚ/ 
COŚ

Nie martw się i po prostu 
to olej!
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phrasal verb

TO PASS SOMETHING 
UP

It’s a great chance – you 
can’t pass it up!

czasownik złożony

PRZEPUŚCIĆ/PRZEGAPIĆ 
COŚ

To świetna okazja – nie możesz jej 
przepuścić!
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KEY
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EX.1.

1. c

2. d

3. b

4. a; all expressions concern different ways of missing an opportunity

EX.3.a.

„FOMO stands for Fear of Missing Out. It’s a feeling that you get when 

you think everybody is having fun without you otherwise known as high-

school for me.”

EX.3.b

1. it means she felt as if she was drunk/dizzy after having too much drugs

2. social media and people posting pictures of what they’re doing which 

makes other people jealous or anxious that they’re missing out

3. Fear of Getting Stuck at Party

4. Forget Everyone Else Let’s Dance

EX.4.a

1. T

2. F

3. T

4. T

5. F

6. T 
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QUIZ:

1. c 

2. b

3. c

4. a

5. a

6. c

7. b

8. c 

9. a

10. a

EXTRA WORKSHEET:

EX.1

1. according

2. seem 

3. rather 

4. might

5. up

6. out

7. whole 

8. few 

9. than

10. in

EX.2

1. originated

2. variety 

3. targeted

4. influencers

5. valuable

6. isolated
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(DLA NAUCZYCIELI) JAK 
PRZEPROWADZIĆ ZAJĘCIA:

1. Jeśli chcesz, możesz zacząć od krótkiego wprowadzenia, aby nakierować 

uczniów na temat zajęć. Zapisz na tablicy popularne w internecie skróty 

np. YOLO (You Only Live Once), OMG (Oh My God), LOL (Laughing Out 

Loud), FYI (For Your Information), IMHO (In My Humble Opinion) i daj im 

trochę czasu na ich rozszyfrowanie w parach lub grupach.

2. Rozdaj materiały i skieruj uwagę uczniów na ćwiczenie 1. W słabszych 

grupach możesz połączyć uczniów w pary. W silniejszych – możesz 

zasłonić przyimki i polecić uczniom, aby zgadli najpierw, których brakuje. 

Wyjaśnij słownictwo, jeśli sprawia kłopoty. Feedback.

3. Połącz uczniów w pary lub grupy i pozwól im przedyskutować pytania 

w ćwiczeniu 2.  Feedback.

WAŻNE!
W przypadku słabszych 
grup za drugim razem 
możesz puścić f ilmik z 

napisami.

5. Wprowadź ćwiczenie 3.b. I poleć uczniom, aby 

zapoznali się z pytaniami. Włącz filmik po raz 

drugi. Na koniec pozwól, aby uczniowie ponownie 

porównali między sobą swoje odpowiedzi. 

Feedback. Na koniec daj uczniom parę minut na 

wymienienie się doświadczeniami w ćwiczeniu 

3c. 

4. Powiedz uczniom, że za moment obejrzą filmik o pewnym popularnym 

zjawisku i ich zadaniem jest zapisanie definicji tam podanej. Włącz filmik. 

Po zakończeniu pozwól na porównanie odpowiedzi między uczniami/

parami. Wstrzymaj się ze sprawdzaniem tego ćwiczenia do kolejnego 

etapu.
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6. Przejdź do ćwiczenia 4.a. Poleć uczniom, aby przeczytali zdania T/F, 

a następnie zeskanowali kod QR i zapoznali się z tekstem. Feedback.

7.  Przejdź do ćwiczenia 4.b. Możesz zmienić układ par, aby uczniowie mogli 

zmienić partnerów do rozmowy. Monitoruj ich podczas tego ćwiczenia. 

Możesz zanotować kilka błędów i zapisać je na tablicy bez podawania, kto 

je popełnił. Spróbujcie wspólnie zastanowić się nad prawidłową wersją.

8. Na koniec możesz wykorzystać jedną z dostępnych opcji:

8. Na koniec możesz wykorzystać jedną z dostępnych opcji:

• rozdać im dodatkowe ćwiczenia leksykalne (str. 13 i 14),

• rozdać im quiz w ramach powtórki po lekcji lub na kolejnej w ramach 

rozgrzewki (str.  18).

Happy t eac h i n g !  <3
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MOJE NOTATKI
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SŁÓWKA, KTÓRE CHCĘ ZAPAMIĘTAĆ



© Beata Topolska All rights reserved30

PRZYKŁADY UŻYCIA W ZDANIU:

Pamiętaj o tym, aby
Twoje przykłady zdań

były jak najbardziej 
spersonalizowane
lub nacechowane 

emocjonalnie - wtedy
lepiej je zapamiętasz!

WAŻNE!
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NA KONIEC

Mam nadzieję, że moje materiały przypadły Ci do gustu i że korzystałeś 

z nich z przyjemnością:) Bardzo cenię sobie informację zwrotną, dlatego 

jeśli masz jakieś uwagi dotyczące tego pdf, to możesz do mnie napisać na 

kontakt@trenerangielskiego.com – staram się odpowiadać na wszystkie 

wiadomości :)

Zapraszam Cię również do regularnych odwiedzin mojego bloga, a także 

śledzenia profilu Trener Angielskiego w mediach społecznościowych, 

aby być na bieżąco z nowościami:

Blog: trenerangielskiego.com

Facebook: facebook.com/trenerjezykaangielskiego

Instagram: @trener_angielskiego

A tymczasem trzymam kciuki za Ciebie i Twoją pasję do języka 

angielskiego:)

Have a good one!

Beat a

https://trenerangielskiego.com
https://facebook.com/trenerjezykaangielskiego
https://www.instagram.com/trener_angielskiego/

