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Synoptyczna prognoza pogody na Święta Wielkanocne (3-5.04.2021 r.)
Niestety słoneczna i bardzo ciepła pogoda, której doświadczaliśmy w całym kraju w ostatnich dniach
odchodzi w zapomnienie i zbliżające się Święta Wielkanocne przebiegać będą w nieco odmiennej
aurze. Napływające za frontem chłodnym powietrze będzie zdecydowanie chłodniejsze i przyniesie
opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a miejscami, zwłaszcza w górach, nawet śniegu. Na szczęście zza
chmur okresami pojawiać się będzie słońce, co na pewno będzie korzystnie wpływać na
samopoczucie.

W sobotę w całym kraju dominować będzie dynamicznie zmieniająca się pogoda z dużym
zachmurzeniem, opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach i wyżej położonych obszarach
podgórskich również śniegu lub krupy śnieżnej, przeplatanymi okresowymi rozpogodzeniami. Będzie
dość chłodno, od 5°C na krańcach północnych do 9°C na południowym wschodzie; w obszarach
podgórskich będzie jeszcze chłodniej, od 2°C do 5°C. Odczucie chłodu wzmagać będzie umiarkowany,
nad morzem nawet dość silny wiatr, który w całym kraju będzie porywisty.

Poranek Zmartwychwstania przywita mieszkańców obszarów podgórskich iście zimową pogodą,
ponieważ w ciągu nocy opady śniegu w połączeniu z ujemną temperaturą spowodują utworzenie się
tam niewielkiej pokrywy śnieżnej. W całym kraju rano będzie chłodno. W ciągu dnia na zachodzie
i północy Polski na niebie pojawi się słońce. W południowo-wschodniej połowie kraju przeważać
będzie zachmurzenie duże i miejscami pojawią się opady deszczu, a w górach i obszarach podgórskich
również deszczu ze śniegiem. Będzie nieco cieplej, od 7°C na północnym wschodzie do 11°C
na zachodzie; w obszarach podgórskich od 3°C do 6°C. Wiatr osłabnie i będzie słaby i umiarkowany,
na ogół z kierunków zachodnich.
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W Poniedziałek Wielkanocny przeważać będzie pogodne niebo, jedynie na wschodzie kraju
prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tam miejscami mogą pojawiać
się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wzrośnie do bardziej wiosennych wartości
i wyniesie od 7°C na krańcach południowo-wschodnich do 14°C na zachodzie. Ponownie nieco
wzmoże się wiatr, który będzie umiarkowany, a na Pomorzu nawet dość silny i porywisty, z
kierunków południowych.

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/
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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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