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CODZIENNY BIULETYN METEOROLOGICZNY
Prognoza dla Polski na okres od godz. 07:00 dnia 16.07.2020 do godz. 19:00 dnia 17.07.2020

 

Prognoza na okres od godz. 07:00 dnia 16.07.2020 do godz. 19:00 dnia 16.07.2020

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami grad. Prognozowana wysokość opadów

w czasie burz do 25 mm, na wschodzie kraju do 40 mm. Temperatura maksymalna od 20°C do 25°C, nieco chłodniej, od 16°C do 19°C, w

obszarach podgórskich i na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy do 90 km/h.

Prognoza na okres od godz. 19:00 dnia 16.07.2020 do godz. 19:00 dnia 17.07.2020

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, na wschodzie i północy kraju zanikające burze. Prognozowana wysokość

opadów do 15 mm. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 11°C do 16°C, nieco chłodnej w kotlinach

górskich około 9°C. Wiatr na ogół słaby, zachodni, na północy kraju z kierunków północnych. W czasie burz porywy do 65 km/h. W dzień

zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Burze głównie w północno-wschodniej i wschodniej oraz lokalnie południowej

Polsce. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 20°C do 25°C, nieco chłodniej, od 18°C do

19°C, na wybrzeżu i w kotlinach górskich. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz porywy do 65 km/h.
 

Prognoza dla Warszawy od godz. 06 do godz. 20 dnia 16.07.2020
 

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura

maksymalna 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. 
 

Prognoza średnioterminowa dla Polski od godz. 19:00 dnia 17.07.2020 do godz. 19:00 dnia 22.07.2020
 

17/18 - 18.07 (piątek/sobota - sobota) Zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na wybrzeżu miejscami małe. Przelotne opady deszczu i

burze. Na południu kraju w nocy opady o natężeniu umiarkowanym. Temperatura minimalna od 10°C do 15°C. Temperatura maksymalna od

22°C do 26°C, nieco chłodniej około 20°C na południu i miejscami na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

W  czasie burz porywy do 70 km/h. 18/19 - 20.07 (sobota/niedziela - poniedziałek) Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu

i burze. Temperatura minimalna od 13°C do 17°C, nieco chłodniej w kotlinach górskich od 10°C do 12°C. Temperatura maksymalna od 23°C

do 27°C, nieco chłodnej miejscami na wybrzeżu i lokalnie w kotlinach górskich od 19°C do 21°C. Wiatr w niedzielę słaby, zmienny, w

poniedziałek umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy do 70 km/h. 20/21 - 21.07

(poniedziałek/wtorek - wtorek) Zachmurzenie zachmurzenie umiarkowane, jedynie na wschodzie kraju miejscami duże. Przelotne opady

deszczu. Temperatura minimalna od 9°C do 14°C. Temperatura maksymalna od 17°C do 21°C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty,

zachodni i północno-zachodni. 21/22 - 22.07 (wtorek/środa - środa) Zachmurzenie na ogół umiarkowane. Przelotne opady deszczu. Temperatura

minimalna od 8°C do 11°C. Temperatura maksymalna od 16°C do 21°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, zachodni. 
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