
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 18.08.2020 do godz. 19:30 dnia 19.08.2020   

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu.
Miejscami burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm, a w górach do 20 mm.
Nad ranem lokalnie silne zamglenia, a w dolinach możliwe mgły z widzialnością do 500 m.
Temperatura minimalna od 15°C do 17°C, w regionach podgórskich od 13°C do 15°C, wysoko
w Beskidach od 10°C do 13°C. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, z kierunków zachodnich.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. W czasie burz wiatr dość
silny, w porywach do 70 km/h, z kierunków zmieniających się.
  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze,
lokalnie opady gradu. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm, a w górach do 30
mm. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C, w regionach podgórskich od 19°C do 22°C,
wysoko w Beskidach od 13°C do 17°C. Wiatr umiarkowany, lokalnie porywisty,
północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty,
północno-zachodni i północny. W czasie burz wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h,
z kierunków zmieniających się.

ważność od godz. 19:30 dnia 19.08.2020 do godz. 19:30 dnia 20.08.2020   

   W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne
opady deszczu, a w górach początkowo burze. Nad ranem lokalnie silne zamglenia, a przy
rozpogodzeniach możliwe mgły z widzialnością ograniczoną do 500 m. Temperatura minimalna
od 13°C do 15°C, w regionach podgórskich od 12°C do 14°C, wysoko w Beskidach od 10°C do
13°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany,
porywisty, północno-zachodni.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami możliwe słabe, przelotne
opady deszczu. Temperatura maksymalna od 25°C do 27°C, w regionach podgórskich od 22°C do
25°C, wysoko w Beskidach od 15°C do 19°C. Wiatr słaby, północno-zachodni. Wysoko w górach
wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 18.08.2020 do godz. 19:30 dnia 19.08.2020   

Polska będzie w słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia, z płytkim niżem
przemieszczającym się powoli znad wschodniej Polski nad pogranicze Białorusi i Ukrainy.
Na zachodzie i południu kraju będzie oddziaływać rozmywający się front okluzji, a na
wschodzie i północnym wschodzie linie zbieżności. Pozostaniemy w wilgotnej, ciepłej,
tylko na zachodzie nieco chłodniejszej, przetransformowanej masie powietrza polarnego
morskiego. Przewiduje się stan stały lub niewielki wzrost ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 19.08.2020 do godz. 19:30 dnia 20.08.2020   

Nad Polską będzie rozbudowywać się słaby wał wyżowy, jednak wschodnia część kraju
pozostanie jeszcze pod wpływem zatoki płytkiego niżu znad Ukrainy. Będziemy w ciepłej
polarnej morskiej masie powietrza, wilgotnej na wschodzie i suchszej na zachodzie
i w centrum kraju. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

prognozę 424457/2020 opracował synoptyk dyżurny Tomasz Knopik, dnia 2020-08-18 12:03 
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Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres mok@imgw.pl. 
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