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CODZIENNY BIULETYN METEOROLOGICZNY
Prognoza dla Polski na okres od godz. 07:00 dnia 20.06.2020 do godz. 19:00 dnia 21.06.2020

 

Prognoza na okres od godz. 07:00 dnia 20.06.2020 do godz. 19:00 dnia 20.06.2020

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południu całkowite. Miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie, w centrum i na Pojezierzu

Pomorskim również burze. W czasie burz  ulewne opady deszczu oraz grad. Prognozowana suma opadów w województwach: Pomorskim, Kujawsko-Pomorskim,

Warmińsko-Mazurskim, Podlaskim, Mazowieckim, Lubelskim oraz Łódzkim i na wschodzie Wielkopolski do 40-50 mm; w Wielkopolsce do 30 mm; na

Podkarpaciu do 25 mm, na pozostałym obszarze od 10 do 20 mm. W strefie brzegowej Morza Bałtyckiego miejscami mgły ograniczające widzialność do 300

metrów. Temperatura maksymalna na zachodzie oraz nad morzem od 17°C do 20°C, na pozostałym obszarze od 21°C miejscami w centrum do 27°C, 28°C na

północnym wschodzie. Chłodniej tylko w kotlinach górskich, około 16°C. Wiatr słaby umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, tylko na północnym

wschodzie południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h, na północnym wschodzie do 100 km/h. Na szczytach Tatr porywy wiatru do 80 km/h.

Prognoza na okres od godz. 19:00 dnia 20.06.2020 do godz. 19:00 dnia 21.06.2020

W nocy na zachodzie i południu zachmurzenie na ogół duże, na pozostałym obszarze umiarkowane, a początkowo głównie duże. Miejscami przelotne opady

deszczu, na północnym wschodzie oraz w centrum również burze, głównie w pierwszej części nocy. Prognozowana suma opadów do 20 mm w Karpatach, 15 mm

we wschodniej połowie kraju, do 10 mm na pozostałym obszarze. W drugiej połowie nocy na północy i zachodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do

200 metrów. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C, tylko na Podhalu około 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz

porywy wiatru do 70 km/h. Na szczytach Tatr wiatr w porywach do 80 km/h. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, we

wschodniej połowie kraju również burze. W czasie burz grad oraz intensywne opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 30 mm, tylko na Mazowszu,

Kujawach, Podlasiu i Mazurach do 40 mm. W strefie brzegowej Morza Bałtyckiego miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura

maksymalna od 18°C, 19°C na południu, zachodzie i nad morzem, od  24°C do 26°C w centrum oraz na południowym wschodzie, do 28°C, 29°C na północnym

wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h. Na szczytach Tatr wiatr w porywach do 80 km/h.
 

Prognoza dla Warszawy od godz. 06 do godz. 20 dnia 20.06.2020
 

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w burzach do 45

mm. Temperatura maksymalna 26°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.  W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. 
 

Prognoza średnioterminowa dla Polski od godz. 19:00 dnia 21.06.2020 do godz. 19:00 dnia 26.06.2020
 

21/22 - 22.06 (niedziela/poniedziałek - poniedziałek) Zachmurzenie umiarkowane, okresami, głównie we wschodniej połowie kraju duże. Przelotne opady

deszczu, na wschodzie, w centrum oraz miejscami na północy również burze, również z gradem.  W czasie burz oraz na południu kraju możliwe intensywne opady

deszczu. Temperatura minimalna od 11°C, 12°C na zachodzie do 17°C, 18°C na wschodzie i w centrum. Temperatura maksymalna od 18°C nad morzem i 20°C

miejscami na południu do 24°C, 26°C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, północno-zachodni i północny. W czasie burz

porywy wiatru do 70 km/h. 22/23 - 23.06 (poniedziałek/wtorek - wtorek) Zachmurzenie na zachodzie i północy małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i

miejscami duże. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze. Temperatura minimalna od 11°C, 12°C na zachodzie do 17°C

na wschodzie. Temperatura maksymalna od 20°C do 25°C, tylko nad morzem od 17°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, północny i

północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. 23/24 - 24.06 (wtorek/środa - środa) Zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie miejscami

duże i tam możliwy przelotny deszcz lub burza. Temperatura minimalna od 9°C na Lubelszczyźnie i 11°C miejscami na zachodzi i w centrum do 17°C na

północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 19°C, 21°C nad morzem i na południowym wschodzie do 28°C miejscami na zachodzie. Wiatr słaby i

umiarkowany, północny. 24/25 - 25.06 (środa/czwartek - czwartek) Na północy i zachodzie zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami

duże i z przelotnym deszczem. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C. Temperatura maksymalna od 20°C na morzem, 22°C na południowym wschodzie do

27°C w centrum i 29°C miejscami na północy. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich. 25/26 - 26.06 (czwartek/piątek - piątek)

Zachmurzenie małe, tylko w centrum miejscami umiarkowane. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C. Temperatura maksymalna od 24°C na południowym

zachodzie do 30°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny, tylko na południu i zachodzie południowo-wschodni i wschodni. 



Strona: 2



Strona: 3



Strona: 4


