
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 18.05.2021 do godz. 19:30 dnia 18.05.2021  

 Po południu i wieczorem zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Okresami
opady deszczu, na zachodzie województwa i lokalnie w obszarach podgórskich możliwe burze.
Temperatura maksymalna od 13°C do 16°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 13°C, wysoko
w Beskidach od 4°C do 6°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni.
Wysoko w górach wiatr dość silny, porywisty, północno-zachodni. W czasie burz wiatr
w porywach do 60 km/h.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 18.05.2021 do godz. 19:30 dnia 19.05.2021   

 W nocy zachmurzenie duże z postępującymi od południowego zachodu województwa większymi
przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Zanikające przelotne opady deszczu, początkowo możliwe
burze. Wysoko w górach możliwe opady deszczu ze śniegiem. W drugiej części nocy lokalnie
możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 7°C do 9°C,
w rejonach podgórskich od 5°C do 8°C, wysoko w Beskidach od 2°C do 5°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny,
okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.
 W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, lokalnie
burze. Suma opadów miejscami do 15 mm. Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C, w rejonach
podgórskich od 11°C do 14°C, wysoko w Beskidach od 5°C do 7°C. Wiatr umiarkowany,
północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty,
północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 19.05.2021 do godz. 19:30 dnia 20.05.2021   

 W nocy zachmurzenie duże, na północnym zachodzie województwa większe przejaśnienia.
Przelotne opady deszczu, na północy województwa zanikające. Suma opadów w obszarach
podgórskich miejscami do 20 mm. Na północy województwa możliwe mgły ograniczające
widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 7°C do 9°C, w rejonach podgórskich od 5°C
do 7°C, wysoko w Beskidach od 2°C do 4°C. Wiatr słaby, północno-zachodni. Wysoko w górach
wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, północno-zachodni i północny.
 W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu lokalnie
rozpogodzenia w północnej części województwa. Przelotne opady deszczu, możliwe burze.
Suma opadów w obszarach podgórskich miejscami do 20 mm. Temperatura maksymalna od 14°C do
16°C, w rejonach podgórskich od 11°C do 14°C, wysoko w Beskidach od 4°C do 7°C. Wiatr
umiarkowany, północny i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach
do 65 km/h, północno-zachodni i północny. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 18.05.2021 do godz. 19:30 dnia 19.05.2021   

 Polska znajdzie się w zasięgu niżu z ośrodkami nad Ukrainą i krajami bałtyckimi, który
powoli odsuwa się na wschód. Od zachodu kraju rozbudowywać się będzie klin wyżu znad
Atlantyku. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim, a ciśnienie będzie wzrastać.

Ważność od godz. 19:30 dnia 19.05.2021 do godz. 19:30 dnia 20.05.2021   
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 Przeważająca część kraju znajdzie się w zasięgu klina wyżowego związanego z rozległym
wyżem znad Atlantyku, który stopniowo rozbudowuje się na wschód. Od północnego zachodu
przemieszczać się będzie płytka zatoka niżowa z frontem atmosferycznym. Nadal
pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim a ciśnienie będzie wzrastać.

prognozę 82459/2021 opracował synoptyk dyżurny Małgorzata Marcinek, dnia 2021-05-18 13:12 

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