
 

 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 07.12.2020 r. 

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 

Orientacyjna synoptyczna prognoza pogody na najbliższy tydzień 

(7.12-13.12.2020) 

 

Rozpoczynający się tydzień nie przyniesie nam zmian w pogodzie. Na ogół będzie 

pochmurno, choć miejscami zza chmur pojawiać się będzie słońce. W całej Polsce 

okresami występować będą opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu, a czasem 

nawet marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Będzie umiarkowanie ciepło, 

choć nocami gdzieniegdzie temperatura spadnie dość znacznie poniżej 0°C. 

Początek tygodnia będzie jeszcze dość wietrzny, ale później sytuacja z wiatrem się 

uspokoi. 

 

 
Chmury soczewkowate podświetlone wschodzącym słońcem nad ogródkiem meteorologicznym w Bielsku-Białej 

dnia 5.12.2020 r. Fot. Albert Kopeć 

 

W poniedziałek najwięcej chmur będzie na wschodzie, a na pozostałym obszarze 

przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane. W obszarach podgórskich miejscami 

występować będą słabe opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. 
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Duże zachmurzenie na wschodzie sprawi, że lekki mróz prognozowany na noc utrzyma się 

również w ciągu dnia i maksymalnie będzie od -2°C na północnym wschodzie, 3°C 

w centrum aż do 10°C na południowym zachodzie. Odczuwalnie będzie nieco chłodniej, 

bo w całym kraju prognozowany jest porywisty wiatr. Najsilniejsze porywy będą na północy 

kraju i mogą osiągać do 70 km/h. 

 

We wtorek pojawi się więcej chmur już w całej Polsce. W nocy na zachodzie, w centrum 

i miejscami na południu, a w dzień w pasie od Pomorza po Podkarpacie występować będą 

opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie występować też będą opady marznącego 

deszczu, który będzie powodował gołoledź. Warunki na drogach i chodnikach mogą być 

więc miejscami bardzo trudne. W nocy mróz prognozowany jest w całej wschodniej połowie 

Polski, a temperatura spadnie na północnym wschodzie nawet do -6°C. W dzień będzie 

nieco cieplej, od -2°C na północnym wschodzie, 2°C w centrum, do 8°C na południowym 

zachodzie. Wiatr będzie już nieco słabszy, ale okresami wciąż będzie porywisty. 

Najsilniejsze porywy będą na wybrzeżu, do 65 km/h. 

 

Od środy już w całej Polsce zrobi się nieco chłodniej. W środę na przeważającym obszarze 

będzie pogodnie, a jedynie na północnym wschodzie będzie więcej chmur i tam też mogą 

pojawiać się słabe opady śniegu.  W nocy temperatura już niemal w całym kraju spadnie 

poniżej 0°C. Najchłodniej będzie na Podlasiu, około -5°C. W dzień temperatura 

nie przekroczy 5°C i wynosić będzie maksymalnie od -3°C do 4°C. Wiatr będzie jeszcze 

umiarkowany, ale porywy nie powinny przekraczać już 55 km/h. 

W czwartek w całym kraju będzie pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. 

Lokalnie na wschodzie możliwy jest również marznący deszcz, powodujący gołoledź. 

Po chłodnej nocy, na ogół od -5°C do 0°C, w dzień temperatura wyniesie maksymalnie 

od 0°C do 4°C. Wiatr niemal w całym kraju będzie już słaby.  

 

W piątek wciąż będzie pochmurno, choć na zachodzie pojawią się większe przejaśnienia 

i tam nie będzie padać. We wschodniej połowie kraju i na południu miejscami padać będzie 

deszcz, a w obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem. W nocy będzie nieco cieplej, 

od -2°C do 1°C, a w dzień od 1°C do 5°C. 

 

Podobna pogoda prognozowana jest na sobotę. W całej Polsce przeważać będzie 

zachmurzenie duże z występującymi miejscami opadami deszczu. Termicznie będzie 

również podobnie. W nocy od -2°C do 3°C, a w dzień maksymalnie od 1°C do 6°C. 

 

Niedziela przyniesie więcej przejaśnień. Deszcz, deszcz ze śniegiem, ale również śnieg 

występować będą miejscami we wschodniej połowie Polski. W nocy temperatura będzie 

około 0°C, a w dzień od 0°C do 5°C. 

 
Opracował synoptyk meteorolog Jakub Gawron 
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Fot. Witold Kaszkin 

 

 
 
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/ 
SERWIS Z CAŁOROCZNĄ POGODĄ DLA GÓR: http://gory.imgw.pl/  
DARMOWY WIDGET POGODOWY: http://widgetmeteo.imgw.pl/  
  
IMGW-PIB. Instytut pełni kluczową rolę w osłonie meteorologicznej kraju od 1919 roku. Od Tatr po 
Bałtyk, od Karpat po Zalew Szczeciński analizujemy, dostarczamy prognozy i wydajemy ostrzeżenie. 
Nasze systemy informacyjne i rozwiązania działają 24/7 przez cały rok, wsparte wiedzą i 
doświadczeniem analityków i specjalistów meteorologii i hydrologii. 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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