
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 03.05.2018 do godz. 19:30 dnia 04.05.2018   

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W pierwszej połowie miejscami
przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów deszczu
w czasie burz do 15 mm. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C, w rejonach podgórskich od
10°C do 12°C, na szczytach Beskidów od 8°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
północno-zachodni i północny. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h. Wysoko w górach
wiatr umiarkowany, okresami dość silny, północno-wschodni.
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C,
w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C, na szczytach Beskidów od 9°C do 12°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, z kierunków północnych. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny,
północno-wschodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 04.05.2018 do godz. 19:30 dnia 05.05.2018   

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 7°C do 9°C, w rejonach
podgórskich od 5°C do 8°C, na szczytach Beskidów od 7°C do 10°C. Wiatr słaby,
północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, północno-wschodni.
W dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C, w rejonach podgórskich
od 17°C do 19°C, na szczytach Beskidów od 7°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, północno-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 03.05.2018 do godz. 19:30 dnia 04.05.2018   

Polska południowo-wschodnia będzie w zasięgu wypełniającej się zatoki niżu znad Morza
Śródziemnego. Nad pozostałą część kraju sięgnie klin Wyżu Azorskiego. Nad woj. północnymi
będzie przebiegała strefa frontu chłodnego, wolno wędrującego na wschód. Nad
północno-zachodnią połowę kraju napłynie chłodne powietrze polarne morskie, reszta kraju
pozostanie w powietrzu pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie będzie rosło.

ważność od godz. 19:30 dnia 04.05.2018 do godz. 19:30 dnia 05.05.2018   

Stopniowo całą Polskę obejmie klin Wyżu Azorskiego.  Na wschodzie będzie oddziaływał mało
aktywny front chłodny. Z północnego zachodu nadal będzie napływało chłodniejsze powietrze
polarne morskie, tylko na krańcach wschodnich utrzyma się stara, ciepła masa powietrza.
Nastąpi dalszy wzrost ciśnienia.

prognozę 15334/2018 opracował synoptyk dyżurny Janusz Zieliński, dnia 2018-05-03 12:21 

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