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Prognoza synoptyczna na 29 tydzień roku (18-24.07.2022) 

 
 
Początek tygodnia będzie dość ciepły, jednak z każdym następnym dniem spodziewamy się wzrostu 
temperatur maksymalnych w całym kraju. Najwyższe temperatury są prognozowane pod koniec 
tygodnia, na początku weekendu. Wysokim temperaturom będą towarzyszyć zjawiska burzowe 
z intensywnym deszczem i porywami wiatru. Tydzień zakończy się znacznym ochłodzeniem 
w niedzielę. 
 
W poniedziałek jeszcze dość przyjemnie z niezbyt wysokimi temperaturami maksymalnymi. 
W północno wschodniej części kraju przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C 
na wschodzie i w centrum, na zachodzie od 25°C do 27°C. Wiatr słaby, zachodni, na zachodzie słaby, 
zmienny. 
 

We wtorek na zachodzie zaznacza się już wysokie temperatury powyżej 30⁰ Celsjusza. W dalszym 
ciągu jedynie w północno wschodniej części kraju przelotny deszcz. Temperatura maksymalna 
od 24°C do 28°C na wschodzie i w centrum, na zachodzie od 29°C do 33°C. Wiatr słaby, zachodni, 
na zachodzie słaby, zmienny. 
 
W środę w całym kraju słonecznie i bez deszczu. Temperatura minimalna od 12°C do 17°C. 
Temperatura maksymalna od 23°C do 28°C na wschodzie i miejscami nad morzem, w centrum 28°C 
do 32°C, najcieplej na zachodzie około 36°C. Wiatr słaby zmienny. 
 
W czwartek nieco więcej zachmurzenia. Miejscami pojawia się przelotne opady deszczu i burze 
z porywami wiatru do 70 km/h. Temperatura maksymalna od 28°C do 31°C na wschodzie i miejscami 
nad morzem, w centrum 28°C do 32°C, najcieplej ponownie  na zachodzie około 36°C. Wiatr słaby 
i umiarkowany zachodni. 
 
W piątek na północy zachmurzenie umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu. Na południu 
słonecznie. Temperatury maksymalne bardzo wysokie w dalszym ciągu na obszarze całego kraju, 
z wartościami podobnymi do dnia poprzedniego. Temperatura maksymalna od 28°C do 31°C 
na wschodzie i miejscami nad morzem, w centrum 28°C do 32°C, najcieplej ponownie na zachodzie 
około 33°C. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni. 
 
W sobotę przypadnie najcieplejszy dzień tygodnia Temperatura maksymalna od 24°C do 28°C jedynie 
i nad morzem, w pozostałej części kraju 33°C do 36°C. Wysokim temperaturom towarzyszyć będą 
burze z porywami wiatru do 60 km/h Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. 
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Niedziela  zdecydowanie chłodniejsza. Najwyższe temperatury w okolicach 30⁰ jedynie 
na Podkarpaciu w pozostałej części kraju zdecydowanie chłodniej od 22°C  do 27°C. Wiatr 
umiarkowany w całym kraju okresami porywisty, zachodni. 
 

 

 
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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