
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 01.07.2020 do godz. 19:30 dnia 02.07.2020   

  W nocy początkowo bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Później od południa województwa
wzrost zachmurzenia do dużego i opady deszczu, a gdzieniegdzie również burze. Suma opadów
miejscami 20 mm. Temperatura minimalna od 16°C do 19°, w rejonach podgórskich od 15°C do
18°C, na szczytach Beskidów od 12°C do 15°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h;
południowo-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.
  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, rano i po południu miejscami duże. Od godzin
południowych przelotne opady deszczu i burze, gdzieniegdzie z gradem. W czasie burz
wysokość opadu do 30 mm, lokalnie 40 mm. Temperatura maksymalna od 26°C do 29°C,
w rejonach podgórskich od 25°C do 27°C, na szczytach Beskidów od 17°C do 20°C. Wiatr
słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie
burz wiatr dość silny, w porywach do 80 km/h, z kierunków zmieniających się.

ważność od godz. 19:30 dnia 02.07.2020 do godz. 19:30 dnia 03.07.2020   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami rozpogodzenia. Okresami opady
deszczu, początkowo możliwe burze. W czasie burz wysokość opadu do 15 mm. Po północy
w rejonach rozpogodzeń możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura
minimalna od 17°C do 19°C, w rejonach podgórskich od 16°C do 18°C, na szczytach Beskidów
od 11°C do 14°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, zachodni.
Początkowo w czasie burz wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h.
  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady
deszczu. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C, w rejonach podgórskich od 20°C do 22°C,
na szczytach Beskidów od 13°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 01.07.2020 do godz. 19:30 dnia 02.07.2020   

Polska będzie w zasięgu płytkiego niżu znad Bałtyku, z chłodnym frontem atmosferycznym
przemieszczającym się z zachodu na wschód kraju. Pozostaniemy w ciepłym powietrzu
polarnym morskim, tylko nad północno-zachodnie krańce napłynie chłodniejsze
i wilgotniejsze powietrze polarne morskie. Przewiduje się niewielkie wahania ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 02.07.2020 do godz. 19:30 dnia 03.07.2020   

W nocy Polska będzie w obszarze obniżonego ciśnienia, w dzień od zachodu rozbuduje się
klin wyżowy. Przez obszar kraju będzie powoli przemieszczać się, w dalszym ciągu na
wschód, front chłodny, rozdzielający cieplejsze powietrze polarne morskie nad południowym
wschodem kraju od świeżego i chłodniejszego powietrza polarnego morskiego napływającego
nad północny zachód Polski. Ciśnienie będzie rosło.

prognozę 400485/2020 opracował synoptyk dyżurny Iwona Lelątko, dnia 2020-07-01 12:31 

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