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Prognoza pogody na najbliższy tydzień (20.04-26.04.2020) 
 
Najbliższy tydzień będzie słoneczny i suchy, nocami gdzieniegdzie mroźny. Nieco 
więcej chmur na niebie zobaczymy dopiero w drugiej połowie tygodnia. Opady deszczu, 
niestety bardzo słabe, mogą wystąpić w poniedziałek na północnym wschodzie kraju, 
a potem dopiero w piątek i w sobotę, ale też tylko na północy. W całym kraju padać może 
dopiero za tydzień w niedzielę.  
 
W poniedziałek na przeważającym obszarze będzie słonecznie, jedynie na północnym 
wschodzie po południu może pokropić deszcz. Temperatura w dzień od 9°C, 11°C na 
północy, około 13°C w centrum, do 15°C na południowym zachodzie. W nocy od -4°C na 
północnym wschodzie i w miejscowościach podgórskich Karpat, około -2°C w centrum, do 
4°C nad morzem. W centrum i na zachodzie kraju lokalnie przygruntowe przymrozki do 
-3°C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i okresami porywisty, północno-wschodni. 
 
We wtorek i w środę w całym kraju słonecznie. Rano na Kaszubach możliwa 
gdzieniegdzie mgła. Temperatura maksymalna w dzień przeważnie około 14°C, 16°C; 
chłodniej na północy i południowym wschodzie od 10°C do 12°C. Temperatura w nocy od -
1°C na północnym wschodzie, około 2°C w centrum, do 5°C, 6°C nad morzem. We wtorek 
w nocy na południu kraju możliwe przygruntowe przymrozki do -1°C. Wiatr słaby 
i umiarkowany, nad morzem i na południowym zachodzie okresami porywisty, wschodni 
i północno-wschodni. 
 
W czwartek nadal ładnie i nieco cieplej. Temperatura w dzień od 12°C na morzem, około 
16°C w centrum do 19°C na południowym zachodzie. Temperatura w nocy od 2°C na 
wschodzie do 7°C na północnym zachodzie.  Wiatr słaby, północno-wschodni. 
 
W piątek i w sobotę już w całym kraju sporo chmur, ale nadal dość ciepło, a słabe 
opady deszczu możliwe są jedynie miejscami w północnej części Polski. Temperatura 
maksymalna od 12°C, 14°C na północy i północnym wschodzie, około 17°C, 18°C w centrum 
do 20°C na południu. W nocy temperatura od 3°C na północnym wschodzie do 8°C na 
zachodzie i południu. Wiatr przeważnie słaby zmienny z przewagą kierunków zachodnich. 
 
Niedziela pochmurna i deszczowa w całym kraju i już nieco chłodniej. Temperatura 
maksymalna w dzień wyniesie od 13°C na północny do 17°C na południu. Wiatr na ogół 
słaby, chwilami umiarkowany, zachodni. 

Opracował synoptyk meteorolog: Ewa Łapińska 


