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Ange först typ av sats. Använd sifferbeteckningen nedan:
Some-ord Any-ord Översättning av ingen, inget, inga

1 jakande 5 nekande 9 "ingen", "inget", "inga" som står förenat =no
2 "någon av" i jakande sats = one of6 frågande 10 "ingen", "inget" som står självständigt = nobody, no one
3 fråga med erbjudande 7 if-sats 11 "ingen av", "inga av" = none of
4 fråga där man ber artigt 8 jakande i betydelsen 

"vilken som helst"

Nr Typ Översättning
1 Jag kan inte hitta det någonstans.
2 Skulle ni vilja ha några italienska böcker?
3 Jag ska fråga om någon kan göra det.
4 Jag kan se några pojkar på gatan.
5 Har du några tyska böcker?
6 Finns det inget te kvar?
7 Ingen har frågat efter dig.
8 Såg du någon på biblioteket?
9 Flickan sjöng någonting på engelska.

10 Han är någonstans i Sverige.
11 Finns det några böcker på hyllan?
12 Du får låna vilken bok som helst.
13 Inget tåg har anlänt.
14 Vill du ha lite mera mat?
15 Ingen av mina bröder är hemma.
16 Någon av pojkarna missade tåget.
17 De har inte fångat några tjuvar.
18 Han berättade vad som helst för oss.
19 Någon har öppnat dörren.
20 De har varit någonstans i Österrike.
21 Vi har inte funnit någonting nytt.
22 Har du sett honom någonstans?
23 Jag vet inte om någon lyssnar.
24 Hon sa inte om hon hade köpt något.
25 Skulle du vilja posta de här breven?
26 Ingen sprang fortare än Jim.
27 Ingen av eleverna kund köra moped.
28 Vi kan åka vart som helst.
29 Någon av spelarna bröt benet.
30 Skulle du vilja låna några böcker?
31 Hittade  han några misstag?
32 Några av pojkarna har rest till England.
33 Jag har inte sett några hundar.
34 Jag ska komma om någon behöver min hjälp.
35 Vill du ha några äpplen? 
36 De stulna pengarna kan vara var som helst.
37 Inget hus såldes.
38 Ingen av bilisterna hade sett skylten.
39 Ingen har varit här den här veckan.
40 Jag har inte hört någon av hans skivor.


