
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 09.05.2018 do godz. 19:30 dnia 10.05.2018   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Początkowo
burze, lokalnie możliwy grad. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C, wysoko w Beskidach
od 7°C do 10°C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr
umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70
km/h.

  W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu miejscami przelotne opady deszczu
i burze, lokalnie możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm.
Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C, wysoko w Beskidach od 13°C do 16°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

ważność od godz. 19:30 dnia 10.05.2018 do godz. 19:30 dnia 11.05.2018   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, początkowo burze.
Temperatura minimalna od 12°C do 15°C, wysoko w Beskidach od 7°C do 10°C. Wiatr
przeważnie słaby, w górach umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz wiatr
w porywach do 65 km/h.

  W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana
wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, lokalnie grad. Temperatura maksymalna od 21°C do
23°C, wysoko w Beskidach od 13°C do 16°C. Wiatr słaby, w górach umiarkowany,
południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 09.05.2018 do godz. 19:30 dnia 10.05.2018   

Polska będzie na skraju wyżu z centrum nad zachodnią Rosją; pod koniec dnia, do krańców
zachodnich, przysunie się linia zbieżności. Ze wschodu napływa ciepłe powietrze, wilgotne
na południu i suche na północy. Ciśnienie bez większych zmian.

ważność od godz. 19:30 dnia 10.05.2018 do godz. 19:30 dnia 11.05.2018   

Wschodnia Polska pozostanie na skraju wyżu znad zachodniej Rosji, w tej samej masie
powietrza. Nad województwami zachodnimi przebiegać będzie strefa pofalowanego frontu
atmosferycznego, poprzedzona linią zbieżności, związanych z niżami z rejonu Islandii
i Skandynawii. Nad zachodnią Polskę napłynie ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie.
Ciśnienie wzrośnie.

prognozę 13631/2018 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Monika Kaseja, dnia 2018-05-09 12:01 

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