
Prognoza pogody na noc z 17 na 18 XI 2022 roku 
 
Sytuacja synoptyczna 
 

 
 
Pogodę w Polsce powinien kształtować układ wysokiego ciśnienia z centrum nad Finlandią. 
Do Polski powinno spływać powietrze arktyczne. 
 
Temperatura powietrza 
 

 
Należy spodziewać się spadków temperatury powietrza poniżej zera. W dniu 17 listopada 
2022 roku o godzinie 22:00 temperatura powietrza powinna się wahać od  -6°C w Suwałkach 
i w Białymstoku do -2°C w Krakowie i w Szczecinie. W dniu 18 listopada 2022 roku o godzinie 
4 należy spodziewać się większych spadków temperatury od -8°C w Suwałkach do -3°C na 
zachodzie i miejscami na południu kraju. 
 
Temperatura odczuwalna: 
 
W drugiej połowie nocy temperatura odczuwalna od -13°C w Suwałkach do -3°C w Krakowie.  



 
 
Wiatr 
 

 
Wiatr z kierunku: północnego i północno wschodniego we wschodniej Polsce, zachodniego 
w centrum, północy i południu oraz południowo wschodniego na zachodzie kraju, 6 - 
18 km/h. W porywach do 50 km/h na zachodzie kraju.  
 
Zachmurzenie 
 
Zachmurzenie piętra wysokiego 
Południowo zachodni obszar kraju w zasięgu chmur Cirrus fibratus lokalnie Cirrostratus 
fibratus. Na pozostałym obszarze zachmurzenia chmurami pietra wysokiego brak.  



 
Zachmurzenie piętra średniego 
Na krańcach południowo zachodnich Polski chmury Altocumulus perlucidus. Na pozostałym 
obszarze zachmurzenia chmurami pietra średniego brak. W drugiej połowie nocy w rejonie 
woj. podlaskiego możliwe chmury Altocumulus.  
 

 
Zachmurzenie chmurami piętra niskiego 
W pasie przebiegającym z kierunku NW na SE (Hel, półwysep helski, Bydgoszcz, Poznań, 
Łódź, Kielce, Lublin, Kraków, Rzeszów) wystąpi zachmurzenie chmurami Stratocumulus lub 
Stratus. Największe zachmurzenie na terenie Polski południowo wschodniej. W drugiej 
połowie nocy w rejonie północno zachodnim i w centrum zachmurzenie się zmniejszy. Przez 
całą noc utrzyma się zachmurzenie w zachodnim rejonie woj. lubuskiego oraz 
dolnośląskiego.   



 

 
Zachmurzenie całkowite 
Zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie całkowite, a w drugiej połowie nocy 
zachmurzenie się zmniejszy, na terenie częściowo woj. łódzkiego, świętokrzyskiego, 
podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, lubuskiego. Na pozostałym 
obszarze zachmurzenie małe. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, 
podlaskiego, częściowo mazowieckiego zachmurzenie brak. W drugiej połowie nocy w ww. 
województwach na niebie pojawią się chmury.    
 
 



 
 
  
 
Warunki obserwacyjne 
Najlepsze warunki do obserwacji wystąpią w woj. podlaskim, warmińsko-mazurskim, 
mazowieckiem (centralne i wschodnie rejony), częściowo pomorskie, północne rej. 
lubelskiego.  
 
Średnie warunki do obserwacji wystąpią na terenie woj. wielkopolskiego, kujawsko-
pomorskiego, zachodniopomorskiego, początkowo opolskiego.   
Na pozostałym obszarze warunki obserwacyjne utrudnione.  
 


