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Synoptyczna prognoza pogody na najbliższy tydzień 05-11.04.2021 
 

Początek tygodnia przyniesie zmianę pogody. Wzrośnie zachmurzenie, pojawią się 
opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i sam śnieg oraz wzrośnie prędkość i 
porywistość wiatru. Z północy napłynie zimne powietrze pochodzenia arktycznego i 
pozostanie z nami aż do czwartku. W tym okresie maksymalna temperatura powietrza nie 
przekroczy 10°C. Pod koniec tygodnia zacznie się ocieplać, będzie więcej słońca, a 
temperatura powietrza w niedzielę wzrośnie do 18°C. 

 

 
Rzeka Łomnica, 05.04.2021, Fot. Łukasz Janke | IMGW 
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W poniedziałek będzie pochmurno z postępującymi od zachodu opadami deszczu, 

przechodzącymi w opady deszczu  ze śniegiem i śniegu; możliwe burze z opadem krupy 
śnieżnej. Miejscami na Pomorzu i w Sudetach spadnie około 5 cm śniegu. Zmianę aury 
przyniesie zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym, które przemieszczać się będą 
z zachodu na wschód kraju. Cieplejsze powietrze pozostanie jeszcze na południowym 
wschodzie, tam temperatura powietrza osiągnie 14°C.  Za frontem będzie zdecydowanie 
chłodniej, tam temperatura nie przekroczy 10°C. Wzrośnie także prędkość i porywistość 
wiatru. 

 
We wtorek w całym kraju chłodno, pochmurno i występować będą przelotne opady 

deszczu ze śniegiem i śniegu; możliwe burze z opadem krupy śnieżnej. Wysoko w Tatrach 
spadnie około 10 cm śniegu, a na Pomorzu około 5 cm. Temperatura powietrza wzrośnie 
maksymalnie do 6°C, ale nocą obniży się do -3°C, a w rejonach podgórskich nawet do -6°C. 
Utrzymywać się będzie silniejszy i porywisty zachodni wiatr. 

 

 
Temperatura powietrza w środę 07.04.2021 w Europie.  

 
We środę i czwartek ciąg dalszy pochmurnej, wietrznej i zimnej aury z opadami 

deszczu ze śniegiem i śniegu, pod koniec czwartkowego dnia przechodzącego na zachodzie w 
opady deszczu. Nocą spadek temperatury powietrza  do -3°C, a w ciągu dnia wzrost do 7°C. 
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Poranek na stacji meteorologicznej Słubice, 04.04.2021,Fot. Gabriela Lewaszow | IMGW 

 
Koniec tygodnia przyniesie poprawę pogody. Polska znajdzie się w zasięgu wyżu znad 

Europy południowej. Z zachodu zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie. 
Będzie więcej słońca i tylko miejscami popada przelotny deszcz; osłabnie także wiatr. 
Temperatura powietrza nocą będzie kilka stopni powyżej 0°C.  W dzień temperatura osiągnie 
wartości od 10°C do 18°C. 

 
Oprac.: Grażyna Dąbrowska - Synoptyk IMGW 
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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 Karpat 
po Bałtyk 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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