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Orientacyjna prognoza pogody na najbliższy tydzień 05-11 października 2020 

 

Początek tygodnia przyniesie kontynuację pogody, która była w niedzielę, a więc 

dynamiczną i ciepłą. Później pogoda zacznie się nieco uspokajać, ale też zrobi się chłodniej. 

Opady deszczu przeplatać się będą ze słońcem, więc w najbliższym tygodniu nie widać 

znacznego pogorszenia pogody. 

 

 
Poranne mgły na stacji w Kłodzku. Fot. Julita Biszczuk-Jakubowska 

 

Poniedziałek przywita wszystkich słonecznie, choć lokalnie będzie mgliście. W ciągu dnia 

w całym kraju zacznie się chmurzyć. Pojawią się przelotne opady deszczu, a miejscami, 

zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, również burze, lokalnie z opadami gradu. 

Burzom będzie towarzyszył intensywny deszcz oraz porywisty wiatr, osiągający do 80 km/h. 
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Będzie jeszcze ciepło, od 18°C na zachodzie do aż 24°C na południowym wschodzie. 

Nadal będzie wietrznie. Porywy wiatru poza burzami będą osiągać do 55 km/h, w Sudetach 

do 80 km/h, a w Beskidach do 90 km/h. 

 

We wtorek na wschodzie będzie pogodnie, na zachodzie pojawi się więcej chmur i opady 

deszczu. Będzie już nieco chłodniej, od 15°C nad morzem do 21°C na południowym 

wschodzie. Wiatr będzie już nieco słabszy, choć ciągle miejscami porywisty. 

Najsilniejsze porywy wiatru prognozowane są w Sudetach, do 90 km/h. 

 

Od środy temperatura maksymalna nie będzie już nigdzie przekraczać 20°C i wynosić będzie 

od 15°C do 19°C, a w obszarach podgórskich jeszcze chłodniej, od 11°C do 15°C. 

 

Najchłodniejsza będzie niedziela, kiedy w całej Polsce maksymalnie będzie tylko od 12°C 

do 17°C. Okresy z większym zachmurzeniem i opadami deszczu będą przeplatać się 

z pogodnymi dniami. Pod koniec tygodnia całkiem osłabnie wiatr, który jeszcze do piątku 

okresami będzie umiarkowany, a na północy kraju również porywisty. 

 

Opracował synoptyk meteorolog Jakub Gawron 

 
 
 
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/ 
DARMOWY WIDGET POGODOWY: http://widgetmeteo.imgw.pl/  
  
IMGW-PIB jest ogólnopolską służbą hydrologiczno-meteorologiczną. Świadczymy usługi 
związane z oceanografią, pogodą i klimatem dla sił zbrojnych, instytucji rządowych, 
społeczeństwa, lotnictwa cywilnego, żeglugi, przemysłu, rolnictwa i biznesu. Od 1919 roku 
prognozujemy pogodę, przeprowadzamy analizy i badania. 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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