
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 01.09.2020 do godz. 19:30 dnia 02.09.2020   

 W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana
suma opadów do 20 mm na północy i do 15 mm na południu województwa. Miejscami możliwe
silne zamglenia. Temperatura minimalna od 10°C do 12°C, w rejonach podgórskich od 9°C do
11°C, wysoko w Beskidach od 7°C do 9°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni,
miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni.
 W dzień zachmurzenie początkowo duże, później większe przejaśnienia, pod wieczór
miejscami rozpogodzenia. Opady deszczu, po południu zanikające. Temperatura maksymalna od
16°C do 18°C, w rejonach podgórskich od 13°C do 16°C, wysoko w Beskidach od 9°C do 12°C.
Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny,
zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 02.09.2020 do godz. 19:30 dnia 03.09.2020   

 W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami silne zamglenia. Temperatura minimalna
od 8°C do 10°C, w rejonach podgórskich od 6°C do 8°C, wysoko w Beskidach od 7°C do 10°C.
Wiatr słaby, południowo-zachodni, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany
i dość silny, południowo-zachodni i zachodni.
 W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami małe. Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C,
w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C, wysoko w Beskidach od 8°C do 11°C. Wiatr słaby,
przejściowo umiarkowany, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 01.09.2020 do godz. 19:30 dnia 02.09.2020   

Polska będzie pod wpływem niżu, który przemieszczać będzie się z południa na północ
kraju. Napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie. Początkowo spadek, później
wolny wzrost ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 02.09.2020 do godz. 19:30 dnia 03.09.2020   

Północna część Polski pozostanie pod wpływem niżu, który powoli przemieszczać będzie się
znad Bałtyku w kierunku południowej Skandynawii. Na południu kraju zacznie rozbudowywać
się klin wyżu znad Atlantyku. Pozostaniemy w chłodnej i wilgotnej masie powietrza
polarnego morskiego. Prognozuje się dalszy, wolny wzrost ciśnienia.

prognozę 431747/2020 opracował synoptyk dyżurny Małgorzata Marcinek, dnia 2020-09-01 12:46 

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