
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO  - AKTUALIZACJA

Aktualizacja dotyczy: Dostosowano prognozę do wydanego ostrzeżenia.   

ważność od godz. 19:30 dnia 03.10.2020 do godz. 19:30 dnia 04.10.2020   

  W nocy nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu.
Temperatura minimalna od 15°C do 17°C. Wysoko w Beskidach temperatura minimalna od 10°C
do 13°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-wschodni.
Wysoko w Beskidach wiatr silny i bardzo silny (od 40 km/h do 55 km/h) w porywach do 120
km/h, południowy i południowo-zachodni.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Okresowo przelotne opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 15°C. Wiatr
umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, południowy i południowo-zachodni.
W rejonach podgórskich wiatr początkowo dość silny, w porywach do 80 km/h, z południowego
zachodu. Wysoko w górach wiatr silny i bardzo silny (od 40 km/h do 55 km/h), w porywach
do 110 km/h, południowo-zachodni, po południu słabnący do dość silnego, w porywach do 75
km/h, z południa i południowego zachodu.

ważność od godz. 19:30 dnia 04.10.2020 do godz. 19:30 dnia 05.10.2020   

  W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 9°C do 12°C, wysoko
w Beskidach od 7°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W obszarach
podgórskich wiatr początkowo porywisty. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny,
w porywach do 55 km/h, południowy.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane. Miejscami w górach i terenach podgórskich przelotne
opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C, w Beskidach od 10°C do 13°C. Wiatr
umiarkowany, w terenach podgórskich miejscami porywisty, z kierunków południowych. Wysoko
w górach wiatr dość silny, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 03.10.2020 do godz. 19:30 dnia 04.10.2020   

Polska będzie pod wpływem niżu z głównym ośrodkiem nad Wyspami Brytyjskimi. W nocy
zaznaczy się na zachodzie, a w ciągu dnia przesuwać się będzie na wschód kraju strefa
pofalowanego frontu atmosferycznego z płytkimi niżami wtórnymi. Przed frontem, z południa
napływać będzie bardzo ciepła masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego, za frontem
natomiast chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie w nocy będzie spadać, w dzień
zacznie rosnąć.

ważność od godz. 19:30 dnia 04.10.2020 do godz. 19:30 dnia 05.10.2020   

Polska pozostanie pod wpływem rozległego niżu z głównym ośrodkiem nad Wyspami
Brytyjskimi. W dzień przez województwa zachodnie z południa na północ kraju przemieszczać
się będzie kolejny płytki niż z układem frontów atmosferycznych. Ciśnienie będzie spadać,
w dzień zacznie rosnąć.

prognozę 447603/2020 opracował synoptyk dyżurny Romuald Kaseja, dnia 2020-10-03 13:52 

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