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Klimat i pogoda w Egipcie 

Mamy w Egipcie teraz falę upałów. Jest tak gorąco, że nie mogę myśleć, ale postanowiłam nagrać dla 

Was audio o klimacie i pogodzie w Egipcie.  

Na pewno wiecie,  że Egipt leży w Północno wschodniej Afryce, na wschód od morza czerwonego i na 

zachod od pustyni libijskiej. To gorący kraj, ale nie tak gorący jak kraje Sahary. Przez Egipt płynie od 

południa na północ do Morza Śródziemnego jedna z największych rzek świata – rzeka Nil.  

Kair leży nad Nilem w Pólnocej części Egiptu.  Przez większość roku jest tu ciepło,  w lecie, w 

szczególności w lipcu i w sierpniu, bardzo gorąco. Temperatury wtedy osiągają około 40 – 45 stopni w 

dzień i 40-35 stopni w nocy, dlatego w prawie wszystkich mieszkaniach w Kairze są wiatraki albo 

klimatyzacja.  Problemem tutaj jest słońce. Słońce świeci bardzo intensywnie, a na niebie nigdy nie ma 

chmur. Nigdy nie jest pochmurno. Deszcz w Kairze pada tylko kilka razy w roku – w styczniu i w lutym. 

W zeszłym roku padał tylko dwa razy. Oczywiście nigdy tutaj nie pada śnieg. Brak deszczy jest problem 

dla rolników, ale też dla normalnych ludzi. Kiedy idę do sklepu albo na siłownię, muszę zawsze 

pamiętać, żeby wziąć okulary przeciwsłoneczne,  kapelusz i zimną wodę. Muszę też pamiętac o kremie 

z filtrem. Niektóre kobiety noszą również parasole. Z powodu wysokich temperatur Egipcjanie 

generalnie spotykają się ze znajomymi i robią zakupy w nocy, a w ciągu dnia śpią – jeśli nie pracują albo 

kiedy jest weekend.  

Zima w Kairze też nie jest miła, nie jest przyjemna. Nie pada śnieg i nie ma burz z grzmotami i 

błyskawicami, ale jest dość zimno – około 10 - 15 stopni. Kiedy przyjechałam do Kairu, myślałam – eee 

to nie jest zima! 15 stopni to wiosna! Niestety, nie wiedziałam, że w mieszkaniach w Egipcie nie ma 

ogrzewania – to znaczy nie ma kaloryferów, które grzeją mieszkania, które trzymają ciepło w 

mieszkaniach. My mamy w domu jeden elektryczny kaloryfer, ale on jest już stary i nie taki dobry. 

Dlatego w zimie zawsze noszę w domu grube ubrania – bluzki z dlugim rękawem, swetry, podwójne 

skarpetki. Kiedy mam wolny czas i jestem w domu, oglądam filmy albo czytam książki pod ciepłym 

kocem. Oczywiście mówię wtedy, że wolę lato, a kiedy przychodzi lato marudzę, że chcę zimę. 

Marudzę, narzekam – jak typowa Polka.  
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 klimatyzator – col. Klimatyzacja 

 kaloryfer 
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