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CODZIENNY BIULETYN METEOROLOGICZNY
Prognoza dla Polski na okres od godz. 07:00 dnia 27.03.2020 do godz. 19:00 dnia 28.03.2020

 

Prognoza na okres od godz. 07:00 dnia 27.03.2020 do godz. 19:00 dnia 27.03.2020

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 9°C nad morzem, około 13°C w centrum, do 15°C gdzieniegdzie na

południu kraju. W rejonach podgórskich Karpat około 7°C. Wiatr umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

Prognoza na okres od godz. 19:00 dnia 27.03.2020 do godz. 19:00 dnia 28.03.2020

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na południu i zachodzie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura

minimalna od -1°C na północnym wschodzie i Pomorzu do 3°C nad morzem i krańcach południowo-wschodnich; cieplej na zachodnim

wybrzeżu około 4°C oraz chłodniej w kotlinach górskich około -4°C. Na zachodzie kraju gdzieniegdzie spadek temperatury przy gruncie do -

1°C, a na Lubelszczyźnie i Mazowszu do -3°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunku wschodniego. W dzień zachmurzenie małe i

umiarkowane, od północnego zachodu wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Opady deszczu wystąpią także na

południowych krańcach kraju i tam w górach możliwe burze. Temperatura maksymalna od 11°C do 16°C; chłodniej nad morzem i w rejonach

podgórskich Karpat od 6°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni skręcający na kierunki północne.
 

Prognoza dla Warszawy od godz. 06 do godz. 20 dnia 27.03.2020
 

Słonecznie. Temperatura maksymalna 14°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. 
 

Prognoza średnioterminowa dla Polski od godz. 19:00 dnia 28.03.2020 do godz. 19:00 dnia 02.04.2020
 

28/29 - 29.03 (sobota/niedziela - niedziela) Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu przechodzące w deszcz ze

śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od -1°C do 4°C. Temperatura maksymalna od 2°C do 6°C, tylko na południowym wschodzie od 7°C

do 11°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu także silny i w porywach do 80 km/h, z kierunków północnych. 29/30 - 30.03

(niedziela/poniedziałek - poniedziałek) Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami na północy i zachodzie opady śniegu i deszczu ze

śniegiem. Temperatura minimalna od -6°C do -2°C, na wybrzeżu od -1°C do 1°C, w rejonach podgórskich około -8°C. Temperatura

maksymalna od 3°C do 6°C, w rejonach podgórskich od 0°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, na północy porywisty, z kierunków północnych.

30/31 - 31.03 (poniedziałek/wtorek - wtorek) Zachmurzenie umiarkowane, tylko na północnym wschodzie duże z większymi przejaśnieniami.

Na północy opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, na wybrzeżu od -1°C do 1°C, w rejonach

podgórskich około -6°C. Temperatura maksymalna od 3°C do 8°C, w rejonach podgórskich Karpat około 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany,

północny i zachodni. 31.03/01.04 - 01.04 (wtorek/środa - środa) Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północy i w centrum

miejscami opady deszczu, a na krańcach północnych także deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -3°C do 1°C, na wybrzeżu od 0°C

do 2°C, w rejonach podgórskich od -6°C do -4°C. Temperatura maksymalna od 5°C do 9°C, w rejonach podgórskich Karpat i na

Suwalszczyźnie od 3°C do 4°C. Wiatr umiarkowany, na północy dość silny, na wybrzeżu w porywach do 60 km/h, zachodni. 01/02 - 02.04

(środa/czwartek - czwartek) Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, we wschodniej połowie kraju opady

deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -3°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 4°C do 9°C, w rejonach podgórskich od 2°C do

3°C. Wiatr umiarkowany, z kierunków północnych. 
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