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Prognoza synoptyczna na 47 tydzień roku (21-27.11.2022) 

 

Po krótkotrwałym nadejściu zimowej pogody, która doświadczyła cały kraj, w rozpoczynającym się 
tygodniu powróci jesienna aura. Z dnia na dzień będzie robić się coraz cieplej, a śnieg i deszcz 
ze śniegiem zastąpią opady deszczu. Najdłużej zimowa aura utrzymywać się będzie na północnym 
wschodzie Polski, a najszybciej zrobi się ciepło na południowym zachodzie. Nocne przymrozki 
prognozowane początkowo jeszcze w całej Polsce z dnia na dzień będą zmniejszać swój zasięg 
i pod koniec tygodnia dotyczyć będą jedynie Podlasia. 
 

 
Zimowo w Łebie. Stacja hydrologiczno-meteorologiczna w Łebie, 19.11.2022 r. Fot. Katarzyna Walicka-Formela | IMGW-PIB 

 
W poniedziałek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Najładniejsza pogoda będzie 
w południowo wschodniej Polsce. Miejscami w całym kraju występować będą opady śniegu, 
przechodzące od południowego zachodu w deszcz ze śniegiem i deszcz, okresami marznący, 
powodujący gołoledź. Przed południem na krańcach wschodnich możliwe są opady marznącej 
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mżawki. Na drogach w całym kraju może być ślisko. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się 
przez cały dzień miejscami na północy kraju, gdzie będzie od -3°C do 0°C. Na pozostałym obszarze 
temperatura maksymalna będzie już dodatnia, od 1°C w centrum do 5°C na południowym zachodzie. 
Wiatr będzie na ogół słaby. Wysoko w Karpatach powieje nieco silniej, w porywach do 55 kmh i tam 
możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne. 
 
Wtorkowy poranek będzie miejscami mglisty. W związku z nocnym przymrozkami rano na drogach 
może być jeszcze ślisko. W ciągu dnia najwięcej pogodnego nieba będzie nad południową częścią 
kraju. Na północy Polski dominować będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. 
Miejscami na północy i wschodzie padać będzie śnieg i deszcz ze śniegiem, na krańcach 
południowych deszcz lub deszcz ze śniegiem, a jedynie w górach sam śnieg. 
Temperatura maksymalna wynosić będzie od -1°C na Suwalszczyźnie do 5°C ponownie na Dolnym 
Śląsku i Opolszczyźnie. Wiatr będzie nieco silniejszy niż w poniedziałek, wzmagający się 
do umiarkowanego, a nad morzem do dość silnego. Wysoko w Karpatach porywy wiatru mogą sięgać 
75 km/h, powodując zawieje i zamiecie śnieżne. 
 

 
Fot. Izabela Adrian | IMGW-PIB 
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W środę i czwartek przeważać będzie pochmurne niebo. Miejscami występować będą opady śniegu 
i deszczu ze śniegiem, a na zachodzie kraju przeważnie deszczu, okresami na północnym zachodzie 
także marznącego, powodującego gołoledź. Warunki na drogach miejscami wciąż mogą być trudne. 
Zrobi się nieco cieplej. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 0°C na Podlasiu do 6°C 
na  południowym zachodzie kraju. Wiatr będzie na przemian słaby i umiarkowany, a w czwartek 
na południu Polski również porywisty. 
 
Piątek będzie jeszcze cieplejszym dniem niż poprzednie. Na zachodzie kraju zachmurzenie będzie 
przeważnie umiarkowane. Więcej chmur prognozowanych jest na wschodzie i północy Polski 
i tam lokalnie padać będzie deszcz ze śniegiem lub deszcz. Temperatura maksymalna wynosić będzie 
od 1°C na Suwalszczyźnie do nawet 9°C na Śląsku Dolnym i Opolskim. Wiatr będzie już jedynie słaby. 
 
W sobotę i niedzielę zachmurzenie będzie przeważnie duże, jedynie w sobotę na południowym 
wschodzie kraju pojawiać się będą rozpogodzenia. Stopniowo z zachodu na wschód kraju 
przemieszczać się będą opady deszczu. Jedynie na Podlasiu w niedzielę możliwy jest początkowo 
deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna zawierać się będzie pomiędzy 1°C prognozowanym 
na północnym wschodzie Polski a 9°C w niedzielę na południowym zachodzie. Wiatr przez oba dni 
będzie słaby. 
 

 

 
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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