
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 24.05.2020 do godz. 19:30 dnia 25.05.2020   

  W nocy zachmurzenie duże, jedynie początkowo miejscami umiarkowane. Przelotne opady
deszczu, początkowo możliwe burze. Temperatura minimalna od 7°C do 9°C, w rejonach
podgórskich od 5°C do 8°C, wysoko w Beskidach od 1°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
zachodni, w opadach i zanikających burzach lokalnie porywisty. W górach i w rejonach
podgórskich wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich.
  W dzień zachmurzenie duże, okresami większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu
i burze, miejscami możliwy opad gradu. Suma opadów miejscami do 25 mm, lokalnie 30 mm ze
względu na bardzo wolne przemieszczanie się komórek burzowych. Temperatura maksymalna od
13°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 9°C do 12°C, wysoko w Beskidach od 2°C do 5°C.
Wiatr umiarkowany, rano i wieczorem miejscami słaby, zachodni skręcający na
północno-zachodni i przejściowo na północny. Wysoko w górach i w rejonach podgórskich
wiatr umiarkowany, okresami dość silny, zachodni skręcający na północno-zachodni.
W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

ważność od godz. 19:30 dnia 25.05.2020 do godz. 19:30 dnia 26.05.2020   

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, lokalnie
możliwe burze, suma opadów miejscami do 15 mm, na południu województwa do 20 mm. Wysoko
w Beskidach możliwe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 7°C do 9°C,
w rejonach podgórskich od 5°C do 7°C, wysoko w Beskidach od 0°C do 3°C. Wiatr słaby,
północny i północno-zachodni, początkowo miejscami zachodni, nad ranem wiatr miejscami
umiarkowany. W górach i w rejonach podgórskich wiatr słaby i umiarkowany, nad ranem
w górach wzmagający się do dość silnego, porywisty, zachodni skręcający na północny
i północno-wschodni. W opadach deszczu i w burzach wiatr lokalnie porywisty.
  W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma
opadów w burzy  lokalnie do 20 mm, na południu regionu do 25 mm. Temperatura maksymalna
od 15°C do 18°C, w rejonach podgórskich od 12°C do 15°C, wysoko w Beskidach od 3°C do
6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W górach i w rejonach podgórskich
wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północny skręcający na północno-wschodni.
W czasie burz wiatr w porywach lokalnie do 65 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 24.05.2020 do godz. 19:30 dnia 25.05.2020   

Pogodę w Polsce kształtować będą płytkie niże znad Ukrainy i z rejonu Bałtyku. W ciągu
dnia zachód kraju stopniowo dostawać się będzie w zasięg wyżu z rejonu Wysp Brytyjskich.
Napływać będzie powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie powoli rosło.

ważność od godz. 19:30 dnia 25.05.2020 do godz. 19:30 dnia 26.05.2020   

Polska zachodnia będzie w zasięgu wyżu z rejonu Wysp Brytyjskich, na wschodzie kraju
zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki niżowej. Napłynie nieco cieplejsze powietrze polarne
morskie. Ciśnienie będzie rosło.

prognozę 379343/2020 opracował synoptyk dyżurny Tadeusz Stolarczyk, dnia 2020-05-24 12:44 

Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres mok@imgw.pl. 
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