
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 18.11.2020 do godz. 19:30 dnia 19.11.2020   

  W nocy zachmurzenie małe. Miejscami, zwłaszcza w dolinie Wisły, mgły ograniczające
widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C, w rejonach podgórskich od 1°C
do 4°C, lokalnie w kotlinach górskich spadek temperatury do -2°C. Wysoko w Beskidach
temperatura minimalna od 5°C do 8°C. Temperatura minimalna w górach wystąpi w pierwszej
połowie nocy. Wiatr początkowo słaby z kierunków południowych, miejscami zmienny.
W drugiej części nocy wiatr wzmagający się do umiarkowanego, w porywach do 60 km/h,
z południa. W rejonach podgórskich nad ranem porywy wiatru do 80 km/h z kierunków
południowych. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, wzmagający się w drugiej części
nocy do dość silnego i silnego (od 30 km/h do 50 km/h), w porywach do 90 km/h,
południowo-zachodni.
  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo lokalnie, zwłaszcza
w dolinie Wisły, mgły ograniczające widzialność do 200 m. Popołudniu postępujące od
zachodu przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C, w rejonach
podgórskich od 8°C do 10°C, wysoko w Beskidach od 6°C do 8°C. Wiatr umiarkowany,
miejscami dość silny, w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-zachodni, w rejonach
podgórskich porywy wiatru do 80 km/h. Wysoko w górach wiatr od 35 km/h do 50 km/h,
w porywach do 100 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 19.11.2020 do godz. 19:30 dnia 20.11.2020   

  W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze
śniegiem, na Podhalu i w górach opady śniegu. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C,
w rejonach podgórskich od -3°C do -1°C, wysoko w Beskidach od -4°C do -8°C. Wiatr
umiarkowany, w porywach do 60 km/h, zachodni skręcający na północno-zachodni. W rejonach
podgórskich porywy wiatru do 65 km/h. Wysoko w górach wiatr od 30 km/h do 40 km/h,
w porywach do 80 km/h, zachodni skręcający na północno-zachodni. Wysoko w górach zawieje
i zamiecie śnieżne.
  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe przelotne
opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C, w rejonach
podgórskich od -2°C do 0°C, wysoko w Beskidach od -6°C do -3°C. Wiatr umiarkowany,
porywisty, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty,
północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 18.11.2020 do godz. 19:30 dnia 19.11.2020   

Będziemy w zasięgu głębokiego i aktywnego niżu wędrującego znad południowej Skandynawii
nad północną Finlandię. W drugiej części nocy nasunie się od północnego zachodu chłodny
front atmosferyczny, a pod koniec dnia dotrze do nas kolejny front chłodny. Początkowo
utrzyma się nad Polską ciepłe powietrze polarne morskie. Za pierwszym frontem zacznie
napływać chłodne powietrze polarne morskie, a za drugim napłynie z północnego zachodu
chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie będzie spadać.

ważność od godz. 19:30 dnia 19.11.2020 do godz. 19:30 dnia 20.11.2020   

W nocy będziemy na skraju niżu z rejonu Morza Barentsa, z zachodu na wschód będzie
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wędrował chłodny front atmosferyczny. W dzień rozbuduje się od zachodu klin wyżowy.
Z północnego zachodu będzie napływać coraz chłodniejsze powietrze pochodzenia
arktycznego. Ciśnienie początkowo będzie spadać, po północy zacznie rosnąć.

prognozę 472261/2020 opracował synoptyk dyżurny Piotr Ramza, dnia 2020-11-18 11:24 

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