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Orientacyjna prognoza pogody na najbliższy tydzień (26.10-01.11.2020) 

 

Najbliższy tydzień zapowiada się pod znakiem pogody ze zmiennym zachmurzeniem 

(od bezchmurnego nieba po zachmurzenie całkowite), z nocnymi i porannymi mgłami oraz 

okresami z opadami deszczu. Będzie ciepło; na początku tygodnia temperatura powietrza 

wzrośnie do 20°C, by w piątek obniżyć się do 12°C a w weekend ponownie wzrosnąć 

do 15°C. 

 

 
Poranna mgła. Fot. Anna Goławska 

 

W poniedziałek sporo słońca, dopiero pod wieczór słabe opady deszczu na północnym 

zachodzie kraju. W godzinach porannych lokalnie zanikająca mgła ograniczająca widzialność 

do 200 m. Ciepło, temperatura powietrza od 12°C do 17°C. 

We wtorek strefa dużego zachmurzenia i słabych opadów deszczu będzie dominować 

w północno-zachodniej połowie kraju i tu będzie chłodniej – od 8°C do 14°C. Na pozostałym 

obszarze dzień słoneczny z temperaturą powietrza od 15°C do 20°C. 
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W środę i czwartek zmienne zachmurzenie, okresami opady deszczu, ale i przebłyski słońca. 

W nocy i rano, głównie na południu kraju, mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. 

Temperatura powietrza od 10°C do 15°C. We środę silniejszy i porywisty wiatr z kierunków 

zachodnich. 

 

W piątek pochmurno i deszczowo. Miejscami na północy kraju opady mogą mieć 

umiarkowane natężenie. Nieco chłodniej, temperatura powietrza od 7°C do 12°C. 

Silny i porywisty wiatr na zachodzie kraju. 

 

Weekend słoneczny na obszarze niemal całego kraju, tylko początkowo na południowym 

zachodzie więcej chmur i tam słaby deszcz. W nocy i w godzinach porannych miejscami 

mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura powietrza wzrośnie do 15°C. 

 
Opracował synoptyk meteorolog: Grażyna Dąbrowska 
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Dodatkowe informacje 24h/dobę:  
IMGW-PIB Biuro Prasowe   
Twitter: https://twitter.com/IMGWmeteo  
E. biuroprasowe@imgw.pl | T. (+48) 503 122 100  
 
SERWIS POGODOWY DLA POLSKI: https://meteo.imgw.pl/ 
APLIKACJA MOBILNA: http://aplikacjameteo.imgw.pl/ 
DARMOWY WIDGET POGODOWY: http://widgetmeteo.imgw.pl/  
  
IMGW-PIB jest ogólnopolską służbą hydrologiczno-meteorologiczną. Świadczymy usługi 
związane z oceanografią, pogodą i klimatem dla sił zbrojnych, instytucji rządowych, 
społeczeństwa, lotnictwa cywilnego, żeglugi, przemysłu, rolnictwa i biznesu. Od 1919 roku 
prognozujemy pogodę, przeprowadzamy analizy i badania. Jesteśmy Instytutem 
skupiającym wysokiej klasy specjalistów i dysponujemy niezbędną infrastrukturą do pracy 
nad nim. Pogoda i klimat to jeden z najważniejszych tematów we współczesnym świecie. 
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