
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 23.11.2018 do godz. 19:30 dnia 24.11.2018   

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami na
południu województwa. Lokalnie możliwe marznące opady mżawki powodujące gołoledź. Na
północy województwa oraz w dolinach rzecznych mgły ograniczające widzialność do 100 m.
Temperatura minimalna od -1°C do 1°C, wysoko w Beskidach od 0°C do 2°C. Wiatr słaby,
południowo-wschodni i południowy. W rejonach podgórskich lokalnie wiatr umiarkowany,
porywisty, z kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 75
km/h, południowo-zachodni.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano na północy województwa oraz
w dolinach rzecznych mgły ograniczające widzialność do 100 m. Po południu miejscami słabe
opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C, wysoko w Beskidach od 1°C do 3°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich porywisty, z kierunków południowych.
Wysoko w górach wiatr dość silny i silny od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h,
południowo-zachodni, pod wieczór skręcający na zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 24.11.2018 do godz. 19:30 dnia 25.11.2018   

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe deszczu, w górach
powyżej 1400 m n.p.m, opady śniegu. Lokalnie możliwa mgła ograniczająca widzialność do
400 m. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C, wysoko w Beskidach od 0°C do 2°C. Wiatr
słaby, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty,
południowo-zachodni i zachodni.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C, wysoko
w Beskidach od 1°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Wysoko w górach wiatr
umiarkowany, zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 23.11.2018 do godz. 19:30 dnia 24.11.2018   

  W nocy Polska będzie w zasięgu wyżu znad Ukrainy, tylko nad krańce zachodnie nasunie
się płytka zatoka niżowa. W dzień dostaniemy się pod wpływ zatoki niżowej, związanej 
z ośrodkami niżowymi nad Atlantykiem, w rejonie Bretanii i nad Europą Południową. Na
południu i południowym wschodzie kraju zaznaczy się wpływ układu frontów atmosferycznych.
Z południowego zachodu zacznie napływać wilgotne i cieplejsze powietrze polarne morskie.
Wystąpi znaczny spadek ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 24.11.2018 do godz. 19:30 dnia 25.11.2018   

 Polska będzie pod wpływem płytkiej zatoki niżowej, a województwa południowe i wschodnie
znajdą się w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu napływać
będzie cieplejsze powietrze polarne morskie, tylko pod wieczór nad północno-wschodnią
część kraju zacznie napływać chłodne powietrze z północnego zachodu. Wystąpią niewielkie
wahania ciśnienia.

prognozę 36095/2018 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Piotr Wałach, dnia 2018-11-23 11:43 
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Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl. 
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