
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. WIELKOPOLSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 09.12.2021 do godz. 19:30 dnia 09.12.2021  

  Po południu i wieczorem zachmurzenie duże. Miejscami opady śniegu. Temperatura
maksymalna od -1°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 09.12.2021 do godz. 19:30 dnia 10.12.2021   

  W nocy zachmurzenie całkowite. Opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do
6 cm. Temperatura minimalna od -4°C do
-2°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni.
  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami
opady śniegu. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C. Wiatr słaby, południowy
i południowo-wschodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 10.12.2021 do godz. 19:30 dnia 11.12.2021   

 W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami marznące mgły ograniczające
widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od
-7°C do -5°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane. Na północny regionu początkowo marznąca mgła
ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od -1 do 1°C. Wiatr słaby,
zmienny.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 09.12.2021 do godz. 19:30 dnia 10.12.2021   

  Polska znajdzie się w pod wpływem rozległej zatoki niskiego ciśnienia, związanej
z głównym ośrodkiem nad Wyspami Owczymi, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego.
Nad nasz kraj będzie napływało bardzo chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie powoli
będzie spadać.

Ważność od godz. 19:30 dnia 10.12.2021 do godz. 19:30 dnia 11.12.2021   

  Początkowo Polska będzie w zasięgu płytkiego niżu znad Danii, potem ciśnienie stopniowo
wzrośnie i Polska dostanie się w zasięg klina wyżu Azorskiego. Nadal będziemy w bardzo
chłodnej polarnej morskiej masie powietrza. Ciśnienie będzie rosło.
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Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres meteo.mok@imgw.pl. 
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