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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 23.04.2018 do godz. 19:30 dnia 24.04.2018
W nocy zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu województwa większymi
przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura minimalna od 6°C
do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, podczas burz porywisty.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wieczorem na zachodzie województwa
opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C. Wiatr umiarkowany, okresami
porywisty, zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 24.04.2018 do godz. 19:30 dnia 25.04.2018
W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 7°C do 8°C.
Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni.
W dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, na północy województwa o natężeniu
umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 3 mm na południu do 12 mm na północy.
Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C. Wiatr początkowo słaby, później umiarkowany,
okresami porywisty, południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 23.04.2018 do godz. 19:30 dnia 24.04.2018
Polska w nocy będzie w zasięgu odsuwającej się na wschód zatoki niżu znad Morza
Norweskiego, a na wschodzie i południu kraju zaznaczać się będzie obecność chłodnego
frontu atmosferycznego. W dzień Polska pozostanie na skraju rozległego niżu znad Morza
Norweskiego, a nad północno-zachodnie województwa nasunie się kolejna strefa frontowa.
Z zachodu napływać będzie nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie w nocy
będzie rosnąć, a w dzień wahać się.
ważność od godz. 19:30 dnia 24.04.2018 do godz. 19:30 dnia 25.04.2018
Polska będzie w zasięgu rozległego niżu, którego główny ośrodek przemieści się znad Morza
Norweskiego na północną Norwegię. Przez nasz kraj z północnego zachodu ku centrum
przemieszczać się będzie pofalowany front atmosferyczny, wraz z utworzonym na nim płytkim
ośrodkiem niżowym. Z południowego zachodu zacznie napływać cieplejsza masa powietrza
polarnego morskiego. Ciśnienie będzie spadać.
prognozę 4418/2018 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Magdalena Pękala, dnia 2018-04-23 11:12
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

