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Prognoza pogody na najbliższy tydzień (25.11 - 1.12.2019)
Listopad pożegna się pochmurną pogodą z opadami deszczu, głównie na północy i w centrum
kraju, a na północnym wschodzie początkowo też słabego śniegu. Najwięcej słonecznych
chwil spodziewamy się na południu kraju. Początek tygodnia na wschodzie jeszcze z mrozem
w nocy do -3°C, w kolejnych dniach aż do soboty temperatura powietrza przez całą dobę
będzie wyższa od 0°C.
Poniedziałek będzie pochmurny, więcej słońca możliwe jest na południowym wschodzie. Na
północnym wschodzie miejscami padał będzie słaby śnieg, natomiast w centrum i na
południowym wschodzie możliwy jest słaby deszcz lub mżawka, miejscami też marznąca
i powodująca gołoledź. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, około -1°C, najcieplej
natomiast na południu, do 10°C.
Wtorek w wielu miejscach rano będzie jeszcze mglisto, potem przeważać będzie
zachmurzenie duże, najwięcej słońca na południowym wschodzie kraju. W nocy mróz jedynie
na północnym wschodzie oraz Podhalu, od -3°C do 0°C. Najcieplej ponownie będzie na
południowym zachodzie, do 9°C.
W środę napływać zacznie cieplejsze i bardziej wilgotne powietrze za południowego zachodu,
co skutkować będzie wzrostem temperatury, zarówno minimalnej (w całym kraju powyżej 0°C),
jak i maksymalnej (do 12°C na południu kraju). Niestety powietrze to będzie zasobne w wilgoć,
co skutkować będzie dużym zachmurzeniem i opadami deszczu, które przeważać będą do
końca tygodnia. Dodatkowo w piątek i sobotę przewidujemy również wzrost prędkości wiatru.
W tych dniach zachodni i północno-zachodni wiatr w porywach na północnym wschodzie
osiągać może do 60 km/h. W sobotę na obszarach podgórskich Karpat oraz na Podhalu
możliwe są opady deszczu ze śniegiem i śniegu.
Grudzień zacznie się od ochłodzenia. W niedzielę na północy, w centrum oraz w górach padać
będzie przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg, jedynie na południu występować będą opady
deszczu. W nocy z soboty na niedzielę na północy temperatura minimalna spadnie do -2°C,
natomiast w dzień najcieplej będzie na południu, do 6°C.

Rys.1. Graficzna prognoza pogody dla Polski na piątek 29.11.2019 r.
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IMGW-PIB jest ogólnopolską służbą hydrologiczno-meteorologiczną. Świadczymy usługi związane
z oceanografią, pogodą i klimatem dla sił zbrojnych, instytucji rządowych, społeczeństwa, lotnictwa
cywilnego, żeglugi, przemysłu, rolnictwa i biznesu. Od 1919 roku prognozujemy pogodę,
przeprowadzamy analizy i badania. 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. Więcej: www.imgw.pl www.pogodynka.pl

