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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 04.12.2017 do godz. 19:30 dnia 05.12.2017
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu i deszczu ze
śniegiem. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni
i północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże, jedynie początkowo na wschodzie województwa umiarkowane. Po
południu przemieszczające z zachodu na wschód województwa opady śniegu, przechodzące
w deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura maksymalna od 2°C do 5°C. Wiatr umiarkowany,
na zachodzie i północnym zachodzie województwa okresami porywisty, zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 05.12.2017 do godz. 19:30 dnia 06.12.2017
W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady deszczu. Temperatura minimalna od
1°C do 4°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, zachodni.
W dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady deszczu, po południu na północnym
wschodzie województwa również opady deszczu ze śniegiem. Prognozowana wysokość opadów od
4 mm na wschodzie do 12 mm na północnym zachodzie województwa. Temperatura maksymalna od
5°C do 7°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 04.12.2017 do godz. 19:30 dnia 05.12.2017
Polska będzie na skraju wyżu znad Europy Zachodniej. W dzień z zachodu nasunie się,
związana z ośrodkiem niżowym znad Skandynawii, płytka zatoka niżowa z frontem ciepłym, za
którym napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie. W nocy ciśnienie wzrośnie, w dzień
będzie spadać.
ważność od godz. 19:30 dnia 05.12.2017 do godz. 19:30 dnia 06.12.2017
Polska będzie w obszarze pomiędzy ośrodkiem niżowym przemieszczającym się z rejonu
Estonii na wschód a rozległym wyżem z centrami nad Europą Zachodnią i Południową. Na
północy i wschodzie kraju zaznaczy się strefa frontu atmosferycznego. Z zachodu napływać
będzie stosunkowo ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać.
prognozę 12703/2017 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Magdalena Pękala, dnia 2017-12-04 11:27
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

