
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 26.06.2020 do godz. 19:30 dnia 27.06.2020   

   W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze,
prognozowana wysokość opadów miejscami do 20 mm, a na południu województwa do 30 mm.
Temperatura minimalna od 15°C do 18°C, w rejonach podgórskich od 13°C do 15°C, na
szczytach Beskidów od 12°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Wysoko
w górach wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h,
południowy i południowo-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze. Miejscami
możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w burzy miejscami do 30 mm. Temperatura
maksymalna od 26°C do 29°C, w rejonach podgórskich od 23°C do 25°C, na szczytach Beskidów
od 16°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.
Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni. W czasie
burz wiatr w porywach do 80 km/h.

ważność od godz. 19:30 dnia 27.06.2020 do godz. 19:30 dnia 28.06.2020   

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu,
początkowo również burze, prognozowana wysokość opadów miejscami do 20 mm. Temperatura
minimalna od 15°C do 18°C, w rejonach podgórskich od 13°C do 16°C, na szczytach Beskidów
od 14°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko
w górach wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie burz
wiatr w porywach do 70 km/h.
   W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami zwłaszcza
w rejonach górskich możliwe burze i grad. Prognozowana wysokość opadów w burzy miejscami
do 20 mm. Temperatura maksymalna od 26°C do 29°C, w rejonach podgórskich od 23°C do 25°C,
na szczytach Beskidów od 16°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty,
z kierunków zachodnich. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 65 km/h,
południowo-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 26.06.2020 do godz. 19:30 dnia 27.06.2020   

Wschodnie krańce Polski będą początkowo na skraju wyżu z centrami nad Białorusią
i Ukrainą. Pozostały obszar kraju znajdzie się w zasięgu niżu z rejonu Wysp Brytyjskich.
Na południowym zachodzie będzie linia zbieżności, a pod wieczór do krańców zachodnich
przysunie się ciepły front atmosferyczny. Z południowego zachodu zacznie napływać ciepłe
powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać.

ważność od godz. 19:30 dnia 27.06.2020 do godz. 19:30 dnia 28.06.2020   

Polska będzie w zasięgu niżu z ośrodkiem głównym w rejonie Wysp Brytyjskich i wtórnym nad
Zatoką Ryską. Przez obszar kraju przemieszczać się będą fronty atmosferyczne i linie
zbieżności. Pozostaniemy w tej samej masie powietrza. Ciśnienie bez większych zmian.

prognozę 397658/2020 opracował synoptyk dyżurny Krzysztof Jania, dnia 2020-06-26 12:09 

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

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973

email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl


