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Worksheet
Read the story the Pit and the Pendulum.
1. Try to draw the prison

2. Describe which things were prepared there to kill the prisoner:

3. What do you think the prisoner could have done that he was so severely punished?

4. What do you think the prisoner felt like?

5. Describe your feelings when reading:

6. How did Poe want the reader to have felt like?

E.A.Poe – Jáma a kyvadlo

VY_32_INOVACE_AJ.1.01b
Autor VM: Mgr. Radka Fialová

Fill in the gaps:
1. I had gone only a few steps when I…………………on the wet floor.
2. The water had a strange………….but I was thirsty and ……………..it
3. The walls were covered………….terrible paintings of devils.
4. The floor was made……………stone
5. The pendulum was swinging backwards and………………………
6. I lay for many hours, watching and counting the…………………of that terrible knife
7. Days ……………several days and nights
8. I was very tired and almost mad…………..fear
9. I slept or perhaps I……….
10. However I had no …….that some other devilish punishment was ready for me
11. The room had grown very hot filled with the smell of hot iron. I fought
for…………….
12. I thought……….the pit and moved to the………….of it.
13. I could………..any kind of death/ but not death in the pit.

