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1 Who används om personer och länder
2 Whom används om personer och länder, när pronominet är objekt i meningen.
3 Which används om saker.
4 That används efter all, little och much.
5 Whose betyder vars.

 Om relativpronominet kan utelämnas på svenska behöver det inte heller 
översättas till engelska.

Regel Översätt meningarna. Skriv inga kommatecken i denna övning!!
1 Här är gatan, som jag talade om.
2 Doktorn, som jag besökte, bor i Brighton.
3 Där är huset, vars ägare har försvunnit.
4 Mycket, som har sagts om dem, är inte sannt.
5 De öppnade fönstret, som jag hade stängt.
6 Armbandet, vars värde är svårt att uppskatta, har blivit stulet.
7 Hennes pojkvän, som just hade rest till England, kunde inte komma.
8 Vi tänker ofta på människorna, som vi mötte på vår resa.
9 Allt, som var kvar, var en tom plånbok.

10 Känner du pojken, vars syster du talade med?
11 Kunden, som jag sålde boken till, var från Brighton
12 Jag har fått knivarna, som är i skåpet, från England.
13 Floderna, som rinner genom landet, är mcket djupa.
14 Fågeln, vars vingar är skadade, kan inte flyga.
15 Den äldste medlemmen, som vi talade med, är 80.
16 Soldaterna tycktes leta efter något, som de hade förlorat.
17 Bilen, vars hastighet var för hög, krockade.
18 Han hittade lite, som var av intresse för honom.
19 Kaptenen, som är där borta, är hennes bror.
20 Jag har förlorat biljetten, som jag köpte.
21 Kan du visa mig en fallskärm, som är bättre än den här?
22 Vi talade med flickan, vars föräldrar var engelsmän.
23 Det är allt, som jag har att säga.
24 Geväret, som krigaren hade, var tillverkat i USA:
25 Mycket, som hade stulits, hittades av polisen.
26 Jag har förlorat biljetten, som jag köpte.
27 Besättning, som tvungen att lämna skeppet, är nu i London.
28 Vi talade med barnen, som höll på att leka på gatan.
29 Läraren ställde en fråga, som ingen kunde besvara.


