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Parecer y parecerse 

Czasownik parecer i czasownik z zaimkiem zwrotnym parecerse mimo, iż brzmią identycznie 
trochę się różnią od siebie. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Czasownik parecer używany z zaimkiem dopełnienia dalszego (komu? czemu?), podobnie do 
czasownika gustar i służy do wypowiadania się na temat wrażenia które wywołuje ktoś lub 
coś: 
 

Este tema me parece interesante. Ten temat wydaje mi się interesujący.  
 

Parecer używany bez zaimka daje zadaje zdaniu charakter bardziej ogólny:  
 

Este tema parece interesante. Ten temat wydaje się być interesujący. 
La solución parece sencilla. Rozwiązanie wydaje się proste. 
Las fiestas parecen estupendas. Imprezy są świetne. 
 
 
 

Czasownik parecer jest używany też żeby wydać opinię, wtedy zawsze używamy go z 
zaimkiem dopełnienia dalszego (odpowiadającym na pytania komu? czemu?): 
 

Me parece que usted no tiene razón. Wydaje mi się że pan/pani nie ma racji. 
Le parece que estudiamos poco. Wydaje się jej/jemu że mało się uczymy. 
 
 

Czasownik parecerse a wraz zaimkiem zwrotnym oznacza być podobnym do: 
 

Me parezco a mi padre. Jestem podobny do mojego taty. 
Te pareces demasiado a ella. Jesteś za bardzo podobna do niej. 
 
Istnieją też takie wyrażenia al parecer oraz a lo que parece, parece que oba znaczą podobno, 
wydaje się że… 
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Ćwiczenie: 

1. Dopisz odpowiedni czasownik  

1.Tu vestido ______________ un traje de baño. 

2. ______________ que nuestro equipo va a ganar este sábado. 

3. ¿Qué te ____________ el libro? Me _________ muy bueno pero un poco difícil a leer. 

4.- Me _________ muy bien que tomes unas vacaciones. 

5. ¿Qué te ________ si fuéramos a París? 

6. Juanjo  __________  más joven de lo que es. 

7. __________ que los niños están contentos aquí. 

8 . __________ muy inteligente. Quizás estudie medicina. 

9. ___________ una niña pero tiene 25 años. 

 


