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CODZIENNY BIULETYN METEOROLOGICZNY
Prognoza dla Polski na okres od godz. 07:00 dnia 22.06.2020 do godz. 19:00 dnia 23.06.2020

 

Prognoza na okres od godz. 07:00 dnia 22.06.2020 do godz. 19:00 dnia 22.06.2020

W dzień zachmurzenie na ogół umiarkowane lub duże. Przelotne opady deszczu, a we wschodniej i centralnej Polsce również burze. W czasie burz opady gradu

oraz intensywne opady deszczu. Prognozowana suma opadów lokalnie do 50 mm na północnym wschodzie oraz na Mazowszu, do 40 mm na Lubelszczyźnie,

Ziemi Świętokrzyskiej, Podkarpaciu i w Małopolsce, od 15 mm do 25 mm na pozostałym obszarze. Temperatura maksymalna od 19°C, 20°C na południu i 21°C,

22°C na Pojezierzu Pomorskim do 25°C, 27°C miejscami na wschodzie kraju, chłodniej tylko nad morzem i w kotlinach górskich, od 16°C do 18°C. Wiatr

umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do

80 km/h.

Prognoza na okres od godz. 19:00 dnia 22.06.2020 do godz. 19:00 dnia 23.06.2020

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, we wschodniej połowie kraju okresami duże i tam przelotne opady deszczu, a początkowo też miejscami burze. W

czasie burz prognozowana suma opadów do 40 mm na północnym wschodzie, do 30 mm na Warmii i 20 mm na wschodzie Mazowsza oraz Lubelszczyźnie.

Miejscami, głównie na północy i w centrum, miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 9°C, 10°C w kotlinach

górskich i 11°C miejscami na zachodzie do 15°C, 16°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz porywy

wiatru do 65 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 80 km/h. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na

Dolnym Śląsku oraz północnym wschodzie również burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 40 mm na północnym wschodzie, do 25 mm na

Lubelszczyźnie i wschodzie Mazowsza oraz do 10 mm na Dolnym Śląsku. Temperatura maksymalna od 17°C w kotlinach górskich, Bieszczadach oraz nad

morzem i 20°C w pasie pojezierzy do 23°C miejscami w centrum i na Dolnym Śląsku oraz 24°C na Suwalszczyźnie. Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem

okresami dość silny, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr do 70 km/h.
 

Prognoza dla Warszawy od godz. 06 do godz. 20 dnia 22.06.2020
 

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w burzach do 40 mm.

Temperatura maksymalna 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. 
 

Prognoza średnioterminowa dla Polski od godz. 19:00 dnia 23.06.2020 do godz. 19:00 dnia 28.06.2020
 

23/24 - 24.06 (wtorek/środa - środa) Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu oraz burze. Miejscami, w nocy w centrum, w dzień na południu,

opady o natężeniu umiarkowanym. Temperatura minimalna od 10°C na zachodzie do 15°C na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 19°C, 20°C na

południowym wschodzie i nad morzem do 25°C, 26°C miejscami na zachodzie oraz w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie

burz porywy wiatru do 65 km/h. 24/25 - 25.06 (środa/czwartek - czwartek) Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz, miejscami burze.

Na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku możliwe opady o natężeniu umiarkowanym. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. Temperatura maksymalna od 21°C na

południowym zachodzie do 25°C, 27°C na Kaszubach. Wiatr umiarkowany, wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. 25/26 - 26.06 (czwartek/piątek -

piątek) Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. W czasie burz opady gradu, a na południowym zachodzie możliwe też

intensywniejsze opady deszczu. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C. Temperatura maksymalna od 24°C do 27°C. Wiatr umiarkowany, południowo-

wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. 26/27 - 27.06 (piątek/sobota - sobota) Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotny deszcz oraz

burze. W czasie burz intensywne opady deszczu, możliwy też grad. Temperatura minimalna od 15°C do 16°C. Temperatura maksymalna od 25°C na północnym

wschodzie do 29°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. 27/28 - 28.06

(sobota/niedziela - niedziela) Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotny deszcz oraz burze. Temperatura minimalna od 16°C do 18°C.

Temperatura maksymalna od 21°C, 24°C na północy do 29°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. 
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