
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 10.06.2020 do godz. 19:30 dnia 11.06.2020   

  W nocy zachmurzenie duże. W pierwszej połowie nocy przelotne opady deszczu a na
południu województwa burze. Prognozowana suma opadów do 10 mm, a w czasie burzy do 30 mm.
Temperatura minimalna od 14°C do 16°C, w rejonach podgórskich od 9°C do 11°C, na
szczytach Beskidów od 8°C do 10°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby
i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h,
z kierunków zmieniających się.
  W dzień zachmurzenie duże, okresami większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu
i burze. Możliwy grad. Prognozowana suma opadów w czasie burzy do 40 mm. Temperatura
maksymalna od 22°C do 24°C, w rejonach podgórskich od 19°C do 21°C, wysoko w Beskidach od
14°C do 17°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany,
południowo-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h, z kierunków zmieniających
się.

ważność od godz. 19:30 dnia 11.06.2020 do godz. 19:30 dnia 12.06.2020   

  W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadów
w czasie burzy do 30 mm. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C, w rejonach podgórskich od
11°C do 13°C, na szczytach Beskidów od 9°C do 12°C. Wiatr słaby, wschodni
i północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w czasie burz
w porywach do 90 km/h, południowo-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h,
z kierunków zmieniających się.
  W dzień zachmurzenie duże, okresami większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu,
a na południu burze oraz możliwy grad. Prognozowana suma opadów w czasie burzy do 30 mm.
Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C, w rejonach podgórskich od 22°C do 24°C, wysoko
w Beskidach od 16°C do 18°C. Wiatr słaby, wschodni, lokalnie zmienny. Wysoko w górach
wiatr umiarkowany, wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h, a w górach do 80
km/h, z kierunków zmieniających się.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 10.06.2020 do godz. 19:30 dnia 11.06.2020   

Polska będzie pod wpływem płytkich niżów z ośrodkami nad Węgrami oraz Austrią. Z centrum
na zachód kraju przemieści się strefa ciepłego frontu atmosferycznego, na wschód od
frontu oddziaływać będzie również linia zbieżności. Ze wschodu napłynie ciepła i wilgotna
polarna morska masa powietrza. Ciśnienie nieznacznie spadnie.

ważność od godz. 19:30 dnia 11.06.2020 do godz. 19:30 dnia 12.06.2020   

Polska znajdzie się na skraju niżu znad Morza Czarnego, na wschodzie i centrum zaznaczy
się wpływ linii zbieżności. Nadal ze wschodu napływać będzie ciepła i wilgotna masa
powietrza. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie.

prognozę 388416/2020 opracował synoptyk dyżurny Adam Michniewski, dnia 2020-06-10 12:18 

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