
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 08.06.2018 do godz. 19:30 dnia 09.06.2018   

W nocy początkowo zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże i gdzieniegdzie przelotne
opady deszczu oraz burze, później zanik opadów i rozpogodzenia. Po północy miejscami
utworzą się mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od
14°C do 16°C, w rejonach podgórskich od 12°C do 14°C, na szczytach Beskidów od 12°C do
15°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby, z kierunków zmieniających się.

W dzień rano bezchmurnie lub zachmurzenie małe, później wzrost zachmurzenia do
umiarkowanego, miejscami dużego. Od godzin południowych miejscami przelotne opady deszczu
i burze, głównie na południu województwa. W czasie burz suma opadów do 20 mm. Temperatura
maksymalna od 27°C do 29°C, lokalnie 30°C, w rejonach podgórskich od 24°C do 26°C, na
szczytach Beskidów od 20°C do 24°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. Wysoko w górach
wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h.

ważność od godz. 19:30 dnia 09.06.2018 do godz. 19:30 dnia 10.06.2018   

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na południu województwa okresami
zachmurzenie duże i początkowo możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura
minimalna od 16°C do 18°C, w rejonach podgórskich od 15°C do 17°C, na szczytach Beskidów
od 13°C do 16°C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą wschodniego. Wysoko w górach wiatr
słaby, wschodni i południowo-wschodni.

W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Miejscami przelotne opady deszczu
i burze. W czasie burz suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C,
w rejonach podgórskich od 21°C do 25°C, na szczytach Beskidów od 18°C do 22°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany,
wschodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 08.06.2018 do godz. 19:30 dnia 09.06.2018   

  Polska będzie w słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia. Na południu
i południowym zachodzie zaznaczy się wpływ płytkich  niżów, z ośrodkami nad Węgrami
i południowymi Niemcami. Nad krańce północne sięgnie słaby klin wyżu znad Bałtyku. Nad
południową i południowo-zachodnią część kraju  napłynie z południa bardzo gorące
i wilgotne  powietrze pochodzenia zwrotnikowego, a północno wschodnia część pozostanie
w chłodniejszym i suchym powietrzu polarnym.  Ciśnienie nie ulegnie większym zmianom.

ważność od godz. 19:30 dnia 09.06.2018 do godz. 19:30 dnia 10.06.2018   

  Północno-wschodnia część Polski będzie na skraju słabnącego wyżu, którego centrum
przesunie się nad Białoruś, w strefie mało aktywnego frontu chłodnego, w suchym i ciepłym
powietrzu polarnym. Pozostały obszar kraju będzie pod wpływem zatoki niżowej, a nad 
Karpaty i nad Dolny Śląsk przemieszczą się płytkie niże, połączone linią zbieżności. Nad
południową, zachodnią i centralną część kraju napłynie wilgotne i bardzo gorące 
powietrze zwrotnikowe. Początkowo ciśnienie bez większych zmian, a w dzień  zacznie
spadać
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prognozę 17072/2018 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Piotr Wałach, dnia 2018-06-08 11:59 

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