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Synoptyczna prognoza pogody na najbliższy tydzień 19-25.04.2021 
 

Rozpoczynający się tydzień nie przyniesie zasadniczej zmiany pogody, nad Polską przeważać będą 

niże. Nadal będą nam towarzyszyć przelotne opady deszczu, wysoko w górach śniegu. 

Lokalnie pojawią się burze. Dodatkowo w czwartek i piątek nieco się ochłodzi. Weekend, za sprawą 

rozbudowującego się od zachodu wyżu, zapowiada się z bardziej słoneczną pogodą i ponownie zrobi 

się cieplej. 

 

 
Plaża nad Bałtykiem. Fot. Przemysław Plewa | IMGW-PIB Kraków 

 

W poniedziałek najlepsza pogoda będzie na północy, tam najwięcej słońca i najmniejsza szansa 

na opady. Nad resztą kraju więcej chmur z przelotnym deszczem, który chwilami może być silny, 

zwłaszcza na południowym zachodzie. Lokalnie wystąpią burze z porywami wiatru do 60 km/h. 

Wysoko w górach będzie padać śnieg, w Tatrach może spaść go nawet 5 cm. Najchłodniej będzie 

na Pogórzu Karpackim, tam tylko 6°C, w centrum około 14°C, a najcieplej na północnym zachodzie 

i zachodzie, nawet 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.  
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We wtorek i środę bez większych zmian w pogodzie. Sporo chmur, ale nie zabraknie też chwil 

ze słońcem. Cały czas będą występować przelotne opady deszczu i lokalne burze, podczas których 

porywy wiatru osiągną do 55 km/h. W szczytowych partiach gór nada będą opady śniegu, we wtorek 

w Tatrach przybędzie tam nawet 10 cm świeżego śniegu. W nocy temperatura na ogół od 3°C do 7°C, 

w dzień od 10°C do 15°C, nieco chłodniej będzie na obszarach podgórskich.  

 

W czwartek Polska znajdzie się w zasięgu niżu znad Bałtyku i z północnego zachodu zacznie 

stopniowo napływać chłodniejsze powietrze. Miejscami w całym kraju będzie przeloty deszcz, 

w Tatrach śnieg. Noc na północny i zachodzie już chłodniejsza, tam lokalnie temperatura spadnie 

do 1°C, najcieplej na południu, tam 6°C. Również w dzień już trochę chłodniej, 6°C, 8°C na północy 

i północnym zachodzie do 13°C na południowym wschodzie. Nieco wzrośnie prędkość wiatru, 

miejscami może być porywisty. 

 

 
Kwiecień 2021 r. na Podhalu i w Tatrach. Fot. Paweł Parzuchowski | IMGW-PIB Zakopane 

 

W piątek na północnym zachodzie poprawa pogody, sporo słońca, bez opadów, a temperatura 

wzrośnie do 13°C. Nad resztą kraju więcej chmur i przelotny deszcz, na obszarach podgórskich także 

deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg; temperatura od 7°C do 10°C. Wiatr nadal będzie 

umiarkowany i porywisty.  

 

Koniec tygodnia przyniesie nam poprawę pogody. W sobotę przelotne opady deszczu tylko 

na wschodzie, a w niedzielę w całym kraju powinno być bez opadów. Na zachodzie w sobotę 

temperatura wyniesie do 16°C, a w niedzielę nawet do 18°C. Chłodniej na wschodzie, tam 10°C, 14°C. 

W nocy z piątku na sobotę miejscami na południu i wschodzie wystąpią przymrozki, temperatura 

spadnie do -1°C. Kolejna noc zapowiada się już cieplej. Wiatr osłabnie, tylko w sobotę 

na południowym wschodzie będzie jeszcze porywisty. 
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Wiosna w Beskidzie Niskim, 12.04.2021 r. Fot. Wioletta Bogaczyk | IMGW-PIB Krosno 

 

 

 
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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