Pogoda dla Polski
dzień 23.04.2020 od 07:30 do 19:30 (czwartek)
W dzień pogodnie. Temperatura maksymalna od 16°C na północy do 20°C na
południowym zachodzie; nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat od 11°C
do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół północno-zachodni, jedynie na
południu przeważnie zmienny.
noc 23/24.04.2020 od 19:30 do 07:30 (czwartek/piątek)
W nocy pogodnie. Na Pomorzu Zachodnim lokalnie mgły, ograniczające
widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 2°C miejscami na południu i
północnym wschodzie do 7°C na zachodzie; w obszarach podgórskich od 0°C do
2°C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, początkowo zmienny, nad
ranem na ogół z kierunków zachodnich.
dzień 24.04.2020 od 07:30 do 19:30 (piątek)
W dzień początkowo zachmurzenie małe, później wzrastające do
umiarkowanego i dużego. W pasie od Ziemi Lubuskiej i Pomorza Zachodniego
po Podlasie, Mazowsze i Lubelszczyznę miejscami przelotne opady deszczu.
Lokalnie możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 15°C na północy
oraz na Podhalu, około 18°C w centrum do 22°C na południowym zachodzie;
nad samym morzem od 11°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem
okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz możliwe
porywy wiatru do 55 km/h.
noc 24/25.04.2020 od 19:30 do 07:30 (piątek/sobota)
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne
opady deszczu, nad ranem na szczytach Tatr przechodzące w opady śniegu.
Lokalnie możliwe również słabe burze. Temperatura minimalna od 3°C na
Podhalu, 5°C, 8°C na przeważającym obszarze kraju, do 10°C na południowym
wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, z
kierunków zachodnich, po północy skręcający w północnej części kraju na
północny. W czasie burz wiatr porywisty.
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Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
Powyższa informacja jest opracowywana przez naszych specjalistów i
wydawana dwa razy na dobę lub w przypadku wystąpienia istotnej zmiany
prognozowanego przebiegu pogody.

Prognoza 1.
Dzisiaj nastąpi zmiana pogody, na gorszą niestety. Dzień rozpocznie się ładnie,
jednak jeszcze przed południem niebo przesłonią chmury. W porównaniu z dniem
wczorajszym nastąpi spadek temperatury do około 2 stopni. Chłód ten będzie
jeszcze bardziej odczuwany za sprawą dość silnie wiejącego dziś wiatru. Doprowadzi
on do licznych oblodzeń, szczególnie na mostach i wiaduktach. To zimne polarne
powietrze dotarło do nas za sprawą niżu znad Islandii, co powoduje dość gwałtowny
spadek ciśnienia. Wpłynie to niekorzystnie na meteopatów. Biomet będzie bowiem
niekorzystny, możemy odczuwać bóle głowy i senność. Kolejne dni również będą
bardziej przypominały jesień niż wiosnę. Jednak w ciągu paru dni pogoda poprawi
się i poczujemy powiew nadchodzącej wiosny.
Prognoza 2.
Po okresie brzydkiej pogody nadchodzi jej znacząca poprawa. Już jutro mieszkańcy
Dolnego Śląska odczują poprawę za sprawą wyżu znad Hiszpanii. Przyniesie on do
nas słońce i ciepłe powietrze. Wzrost ciśnienia może być gwałtowny i nieprzyjemny
dla osób z nadciśnieniem. Dla dzieci dobra wiadomość. Pierwszy dzień wiosny
nie rozczaruje nas i będzie wręcz letnia pogoda. Temperatura zbliży się do 15 stopni.
W całej Polsce niebo pogodne i bez opadów, jedynie nad ranem na obszarach niżej
położonych możliwe mgły. Wiatr słaby, miejscami tylko możliwe gwałtowniejsze
podmuchy.
Prognoza 3.
W najbliższym okresie czekają na nas same niespodzianki. W ciągu nadchodzącego
weekendu oczekiwana jest stopniowa poprawa pogody aż do poniedziałku, kiedy
to nad obszar naszego kraju napłyną ciepłe i wilgotne masy powietrza. Spodziewane
są w tym okresie pierwsze w tym roku wiosenne burze. Będzie parno i wietrznie.
Prędkość wiatru podczas burz może dochodzić do 90 km/h. Temperatura wzrośnie
miejscami do 23 stopni Celsjusza. Taka pogoda utrzyma się mniej więcej przez
większość tygodnia. W następny piątek poprawa pogody. Wtedy to wystąpi u nas
iście letnia pogoda. Do kraju napłynie wyżowe powietrze znad Tunezji. Wiatr ustanie
a niebo tylko sporadycznie zakrywać będą chmury. Podczas tego weekendu nie
są przewidywane żadne opady. Wysoka temperatura może źle wpływać
na samopoczucie starszych osób.

