
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 21.05.2020 do godz. 19:30 dnia 22.05.2020   

  W nocy zachmurzenie małe, wzrastające nad ranem do umiarkowanego. Temperatura minimalna
od 1°C do 4°C, lokalnie przy gruncie spadek temperatury do -1°C. W rejonach podgórskich
temperatura minimalna od -1°C do 2°C, lokalnie przy gruncie spadek temperatury do -3°C,
wysoko w Beskidach od -2°C do 1°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr
umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, północny i północno-wschodni.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 15°C do 17°C, w rejonach
podgórskich od 13°C do 15°C, wysoko w Beskidach od 5°C do 8°C. Wiatr słaby, zmienny
z przewagą kierunków północnych. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami porywisty,
z kierunków północnych.

ważność od godz. 19:30 dnia 22.05.2020 do godz. 19:30 dnia 23.05.2020   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C, w rejonach
podgórskich od 1°C do 3°C. Wysoko w Beskidach temperatura minimalna od 4°C do 7°C.
Temperatura minimalna w górach wystąpi wieczorem. Wiatr słaby, południowo-wschodni,
miejscami zmienny. Wiatr w górach słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Po południu, postępujące od
zachodu opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15°C do 18°C, w rejonach podgórskich od
12°C do 15°C, wysoko w Beskidach od 5°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany, południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 21.05.2020 do godz. 19:30 dnia 22.05.2020   

Polska przez większą część okresu będzie w zasięgu wyżu znad Skandynawii i Bałtyku. Jutro
wieczorem na krańcach zachodnich naszego kraju zaznaczy się wpływ rozległej zatoki
niżowej związanej z niżem znad Morza Północnego. Nad Polskę napływać będzie chłodne
powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie się wahać, jutro po południu zacznie spadać.

ważność od godz. 19:30 dnia 22.05.2020 do godz. 19:30 dnia 23.05.2020   

Przez Polskę przemieszczać się będzie z zachodu na wschód zatoka niżowa związana z niżem
znad Morza Północnego. We wschodniej połowie kraju w nocy i rano pogodę kształtować
będzie jeszcze słabnący klin wyżowy znad wschodniej Skandynawii i Państw Bałtyckich.
Ciśnienie będzie spadać, po południu  zacznie rosnąć. Nad Polskę zacznie napływać
cieplejsze i wilgotne powietrze polarne morskie.

prognozę 377793/2020 opracował synoptyk dyżurny Szymon Poręba, dnia 2020-05-21 12:04 

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