
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 26.11.2017 do godz. 19:30 dnia 27.11.2017   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, w rejonach
podgórskich od -4°C do -2°C, na szczytach Beskidów od -7°C do -5°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami dość silny,
północny.

  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W górach możliwe słabe opady
śniegu. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C, w rejonach podgórskich od 0°C do 2°C, na
szczytach Beskidów od -3°C do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany, północny.

ważność od godz. 19:30 dnia 27.11.2017 do godz. 19:30 dnia 28.11.2017   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od -4°C
do -2°C, w rejonach podgórskich od -5°C do -3°C, na szczytach Beskidów od -6°C do -4°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami dość
silny i porywisty, z kierunków zachodnich.

  W dzień zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C, w rejonach podgórskich
od 2°C do 4°C, na szczytach Beskidów od 0°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
południowy. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty,
południowo-zachodni i zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 26.11.2017 do godz. 19:30 dnia 27.11.2017   

   Polska północna będzie na skraju niżu znad Skandynawii, pozostała część kraju będzie
w klinie wyżowym. Napłynie zimne powietrze arktyczno-morskie. Niewielkie wahania
ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 27.11.2017 do godz. 19:30 dnia 28.11.2017   

  W nocy Polska od zachodu dostanie się pod wpływ zatoki niżowej z frontem ciepłym
związanej z ośrodkiem znad Cieśniny Skagerrak. W dzień od zachodu pojawi się strefa
frontu chłodnego, który osiągnie dzielnice centralne kraju. Z zachodu napłynie cieplejsze
powietrze polarno-morskie. Spadek ciśnienia.

prognozę 30851/2017 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Adam Michniewski, dnia 2017-11-26 12:16 

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