
Przysłowia ludowe na marzec 

 

Mówi się, że przysłowia są mądrością narodu. Jest w tym zapewne wiele 

prawdy. Poniżej umieściliśmy zbiór wybranych przysłów dotyczących 

miesiąca Marca. Przez lata lud obserwował cykliczne zmiany zachodzące w 

przyrodzie wraz z kolejnymi miesiącami i porami roku. Przysłowia były 

sposobem przekazania wniosków płynących z tych obserwacji przyszłym 

pokoleniom. Nawet dziś, w dobie nowoczesnych technologii umożliwiających 

coraz dokładniejsze prognozowanie pogody ta wiedza wciąż pozostaje 

użyteczna. 

Polskie przysłowia ludowe na marzec 

1. W marcu jak w garncu. 

2. Co marzec wypiecze, to kwiecień wysiecze. 

3. Czasami w marcu zetnie wodę w garncu. 

4. Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie 

zawadzi. 

5. Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych. 

6. Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele. 

7. Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słońce 

jaśnieje, to rolnik się śmieje. 

8. Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza. 

9. Słońce marcowe, owocom niezdrowe. 

10. Marzec zielony - niedobre plony. 

11. Suchy marzec, kwiecień mokry, maj przechłodny - nie 

będzie rok głodny. 

12. Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko jako gaj. 

13. W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty. 



14. Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy, listopad obraz żywy. 

15. Marzec odmienia wiatry, deszcz miesza z pogodą, więc nie 

dziw, jeśli starzy czują go ze szkodą. 

 

Czy wiesz? Marcowe przysłowia 

1. W marcu jak w… 

a. korcu 

b. garncu 

c. raju 

2. Co marzec wypiecze, to …. wysiecze. 

a. kwiecień 

b. maj 

c. czerwiec 

3. Ile w marcu dni mglistych, tyle w … dni dżdżystych. 

a. lato 

b. wiosnę 

c. żniwa 

4. Marzec, co z deszczem chadza, mokry … sprowadza. 

a. czerwiec 

b. maj 

c. sierpień 

5. Suchy marzec, kwiecień mokry, maj przechłodny – nie będzie rok…. 

a. głodny 

b. chłodny 

c. owocny 

6. Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko … 

a. po pas 

b. wyżej nas 

c. jako gaj 
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