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Ange först typ av genitiv. Använd sifferbeteckningarna nedan:
Apostrofgenitiv Of-genitiv

1 person  7 saker (allt som inte är person eller djur)
2 djur  8 of efter substantiv som anger mängd eller antal
3 en del tids- och måttsuttryck  9 of mellan geografiskt substantiv och egennamn
4 vid geografiska ord    (undantag: inget of efter river)
5 vid många kollektiva uttryck 10 of mellan namn på årstid eller högtid och årtalet 
6 uttryck där ordet shop utelämnats

Nr Typ Översättning
1 bilens färg
2 mina föräldrars böcker
3 två timmas program
4 ett glas mjölk
5 sommaren 1990
6 staden Birmingham
7 Charles bil
8 pojkarnas föräldrar
9 flickans docka

10 barnens kläder
11 världens högsta byggnad
12 trädets grenar
13 köttaffären
14 Fru Watson hämtade sin mans portfölj.
15 Peter glömmer ofta sina föräldrars tidning.
16 Hundarnas korg är i köket.
17 Vem har målat husets fönster?
18 Regeringens beslut var populärt.
19 Fabrikens arbetare strejkade.
20 De återvände efter två veckors semester.
21 Båtens ägare vägrade att reducera priset.
22 Han bor i staten Kentucky.
23 Vintern 1946 var väldigt kall.
24 Våra bröders fickor är fulla av äpplen.
25 Hästarnas platser i stallet var tomma.
26 Slaktarens syster arbetar i hans affär.
27 Han gick till bokhandeln för att köpa en karta.
28 Nationes befolkning röstade emot kärnkraft.
29 De var på en åtta dagars resa.
30 Jag mötte barnens lärare på gatan.
31 Han hade köpt fyra paket socker.
32 Vi gick till stadens nyaste biograf.
33 Drottningen besökte grevskapet Avon.
34 Han hörde kvinnornas skratt.
35 Tjuven tog damens handväska.
36 Var är damernas biljetter?
37 Herr Clark arbetar på apoteket.
38 Flickorna letade efter dockornas armar.
39 Skådespelarens dotter bor i Dover.
40 Någon hade stulit mopedens framhjul.
41 Vi tog paus efter flera timmars arbete.
42 Jag såg det i gårdagens tidning.
43 Smalllwoods hus ligger i Greenford.
44 De beställde två flaskor vin.
45 Vi hörde mjölkbudets bil tidigt på morgonen.
46 Han hängde påsen på dörrens handtag.
47 Tågets hastighet förvånade henne.
48 Han såg rakt in i björnens ögon.


