
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. POMORSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 25.11.2021 do godz. 19:30 dnia 25.11.2021  

 
Po południu i wieczorem zachmurzenie duże, jedynie w południowych powiatach większe
przejaśnienia. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4°C do 7°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 25.11.2021 do godz. 19:30 dnia 26.11.2021   

W nocy zachmurzenie duże. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem
i śniegu lub krup śnieżnych. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C, lokalnie przy gruncie
do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego i dość
silnego, na wybrzeżu przejściowo w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni.
Drogi miejscami śliskie!

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu,
początkowo lokalnie deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura maksymalna od 2°C do 5°C.
Wiatr początkowo umiarkowany i dość silny, nad morzem w porywach do 55 km/h, stopniowo
słabnący, południowo-zachodni i południowy.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 26.11.2021 do godz. 19:30 dnia 27.11.2021   

W nocy zachmurzenie duże. Po północy miejscami, głównie w południowej części województwa
opady śniegu. Liczne silne zamglenia i miejscami mgła, lokalnie marznąca, ograniczająca
widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, w rejonie Półwyspu Helskiego
około 2°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych.
Na drogach ślisko!

W dzień zachmurzenie duże. Miejscami opady śniegu, w ciągu dnia przechodzące w deszcz ze
śniegiem i deszcz. Lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura
maksymalna od 1°C do 4°C. Wiatr słaby, zmienny.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 25.11.2021 do godz. 19:30 dnia 26.11.2021   

 Polska będzie pod wpływem rozległego układu niżowego z ośrodkami nad Morzem Norweskim
i Północnym, Finlandią i północno-zachodnią Rosją oraz nad Włochami. Na południu
i południowym wschodzie kraju będzie przebiegała strefa pofalowanego frontu
atmosferycznego, natomiast w północnej połowie kraju zaznaczy się strefa mało aktywnego
frontu chłodnego. Z zachodu będzie napływać chłodne powietrze polarne morskie, tylko nad
południowo-wschodnią część Polski napłynie ciepła i wilgotna masa powietrza
z południowego zachodu. Ciśnienie będzie spadać.

Ważność od godz. 19:30 dnia 26.11.2021 do godz. 19:30 dnia 27.11.2021   

 Nadal będziemy pod wpływem rozległego układu niżowego z ośrodkiem głównym nad Morzem
Północnym i krajami Beneluksu. Polska będzie w strefie pofalowanego frontu
atmosferycznego, wzdłuż którego z południowego zachodu na północny wschód przemieści się
wtórny ośrodek niżowy. Będzie napływać chłodne powietrze polarne morskie, tylko na
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południowym wschodzie okresami będzie zaznaczać się cieplejsza masa powietrza. W nocy
głównie spadek ciśnienia, w dzień niewielki wzrost.

prognozę 183161/2021 opracował synoptyk dyżurny Maria Poświata, dnia 2021-11-25 12:47 

Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres meteo.mok@imgw.pl. 
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