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Prognoza synoptyczna na 46 tydzień roku (14-20.11.2022) 

 

Początek tygodnia w pogodzie nadal będzie spokojny, z poranną mgłą i rozpogodzeniami w ciągu dnia 
na południu kraju oraz sporą ilością chmur i mżawką na wschodzie. Od połowy tygodnia nastąpi duża 
zmiana. Z północy Europy napłynie mroźne powietrze, co spowoduje znaczne ochłodzenie, opady 
deszczu ze śniegiem, a miejscami także samego śniegu.  
 
W poniedziałek we wschodniej połowie kraju na ogół pochmurno i opady mżawki. Na pozostałym 
obszarze pojawią się większe przejaśnienia, a na południowym zachodzie i w górach pogoda będzie 
słoneczna. Początkowo w wielu miejscach kraju, a zwłaszcza na południu, gęste mgły. Temperatura 
maksymalna wyniesie od 8°C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, około 11°C 
w centrum do 14°C na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, jedynie wysoko w Sudetach 
w porywach do 90 km/h. 
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Wtorek pochmurny z przejaśnieniami zwłaszcza na zachodzie kraju, tam też bez opadów. 
Na pozostałym obszarze kraju miejscami pokropi słaby deszcz, na szczytach Tatr niewielkie opady 
śniegu. Rano nadal mglisto. Temperatura maksymalna przeważnie od 9°C do 12°C; chłodniej 
na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, około 7°C. Wiatr słaby, nad morzem i w rejonach 
podgórskich okresami porywisty.  
 
We wtorek wieczorem na krańcach północnych zaznaczy się obecność chłodnego frontu 
atmosferycznego, a w nocy z wtorku na środę i w środę spływ mroźnego powietrza wywoła dużą 
zmianę aury pogodowej i znaczne ochłodzenie.  
 
W środę miejscami w centrum i na południu kraju oprócz deszczu, wystąpią opady deszczu 
ze śniegiem, możliwe są również opady samego śniegu. Temperatura maksymalna od 4°C 
w centrum i miejscami w rejonach podgórskich do 8°C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, 
na północnym zachodzie okresami porywisty, północno-wschodni. 
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W nocy ze środy na czwartek niemal w całym kraju temperatura spadnie poniżej zera, nawet do -5°C 
na Suwalszczyźnie, co może skutkować oblodzeniem mokrych dróg i chodników.  
 
W czwartek i w piątek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie w czwartek 
na południowym wschodzie, a w piątek na południowym zachodzie wzrośnie do dużego i tam 
możliwe są opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna w dzień od -2°C 
na Suwalszczyźnie, około 2°C w centrum i miejscami na południu do 5°C nad morzem.  
 
Sobota i niedziela będą pogodne. Okresami więcej chmur będzie jedynie w Sudetach. Tam też 
lokalnie może pokropić mżawka. Temperatura maksymalna wynosić będzie od -1°C na północnym 
wschodzie do 4°C na zachodzie, jedynie nad samym morzem około 8°C. Wiatr na ogół będzie słaby. 
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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/ 
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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