
 

 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 28.04.2021 r. 

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 

Synoptyczna prognoza pogody na majówkę 01-03.05.2021 

 

Majówka zapowiada się przeważnie pochmurnie, okresami będą występować opady deszczu, 

w niedzielę także burze. W niedzielę, na południu i wschodzie kraju, opady deszczu będą intensywne.  

 

 
Wiosna w Beskidzie Niskim, 12.04.2021 r. Fot. Wioletta Bogaczyk | IMGW-PIB Krosno 

 

Noc, poprzedzająca majówkę (z piątku na sobotę), przyniesie na północnym wschodzie kraju spadek 

temperatury powietrza do -2°C; kolejne noce już w całym kraju bez przymrozków. W dzień 

temperatura na ogół z przedziału od 8°C do 16°C, tylko niedziela na południowym wschodzie 

cieplejsza do 21°C. W burzach wiatr w porywach do 60 km/h.  

 

W sobotę 1 maja pogoda w skali kraju nie będzie najgorsza – zachmurzenie będzie umiarkowane 

i duże, opady deszczu wystąpią jedynie na południu kraju. Rano miejscami na Pomorzu, Mazurach 

i Podlasiu spadek temperatury powietrza do -2°C, na pozostałym obszarze temperatura od 1°C 

do 7°C. W ciągu dnia temperatura od 10°C do 17°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków 

wschodnich.  
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Prognozowana wartość temperatury powietrza na wysokości 2 m nad powierzchnią ziemi w sobotę 1 maja 2021 r. o godz. 

14:00 wg modelu GFS. | https://meteo.imgw.pl/  

 

Niedziela 2 maja będzie pochmurna z opadami deszczu. Okresami opady będą miały umiarkowane 

natężenie. Na południu i wschodzie wystąpią także burze. Rano bez przymrozków, temperatura 

na przeważającym obszarze wyniesie od 4°C do 8°C, tylko na południowym wschodzie od 9°C 

do 14°C. W ciągu dnia na północnym zachodzie będzie od 8°C do 14°C oraz od 15°C do 21°C 

na południowym wschodzie. Wzrośnie prędkość i porywistość wiatru, szczególnie w burzach, gdzie 

porywy mogą osiągać 60 km/h. Wiatr zacznie zmieniać kierunek z południowego na północny. 

 

 
Prognozowana wartość temperatury powietrza na wysokości 2 m nad powierzchnią ziemi w niedzielę 2 maja 2021 r. o godz. 

14:00 wg modelu GFS. | https://meteo.imgw.pl/  

https://meteo.imgw.pl/
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Prognoza opadów deszczu w niedzielę 2 maja 2021 r. o godz. 18:00 wg modelu GFS. | https://meteo.imgw.pl/  

 

Poniedziałek 3 maja będzie pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza na północy 

i północnym wschodzie. Przejaśnień spodziewamy się na południu, tutaj też nie powinno padać. 

Zrobi się chłodniej. Nad ranem temperatura powietrza wyniesie od 3°C do 5°C, a w ciągu dnia od 8°C 

do 16°C. Nadal pozostanie okresami silniejszy i porywisty północno-zachodni wiatr. 

 

 
Prognozowana wartość temperatury powietrza na wysokości 2 m nad powierzchnią ziemi w poniedziałek 3 maja 2021 r. o 

godz. 14:00 wg modelu GFS. | https://meteo.imgw.pl/  
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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/ 
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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