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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 24.04.2017 do godz. 19:30 dnia 25.04.2017
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C, lokalnie
7°C, w rejonach podgórskich lokalnie 2°C, na szczytach Beskidów od -1°C do 1°C. Wiatr
słaby, lokalnie umiarkowany, z kierunków południowych. W drugiej połowie nocy w rejonach
podgórskich wzrost prędkości wiatru do umiarkowanego i dość silnego, w porywach do 70
km/h, z kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr początkowo umiarkowany i dość silny
w porywach do 70 km/h, później silny (od 35 km/h do 45 km/h), w porywach do 100 km/h,
z kierunków południowych.
W dzień zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później duże. Po południu przelotne
opady deszczu, miejscami burze, możliwy grad. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C,
w rejonach podgórskich lokalnie 15°C, na szczytach Beskidów od 7°C do 10°C. Wiatr
umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i południowy.
W rejonach podgórskich wiatr dość silny, w porywach do 80 km/h, z kierunków południowych.
Wysoko w górach wiatr silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h,
południowo-zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 25.04.2017 do godz. 19:30 dnia 26.04.2017
W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady deszczu, miejscami o natężeniu
umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Wysoko w górach także opady
deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 5°C na zachodzie do 7°C na wschodzie
województwa, w rejonach podgórskich od 2°C do 5°C, na szczytach Beskidów od 1°C do 4°C.
Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowy, przechodzący w słaby, zmienny z przewagą
północnego. W rejonach podgórskich wiatr początkowo umiarkowany i dość silny, w porywach
do 60 km/h, z kierunków południowych, w ciągu nocy stopniowo przechodzący w słaby,
zmienny. Wysoko w górach wiatr początkowo silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 100
km/h, później dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie całkowite. Miejscami opady deszczu, okresami o natężeniu
umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 20 mm. Wysoko w górach także
opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C, w rejonach podgórskich
od 3°C do 5°C, na szczytach Beskidów od 1°C do 4°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą
północnego. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h,
południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 24.04.2017 do godz. 19:30 dnia 25.04.2017
Pogodę w Polsce kształtować będzie niż baryczny z ośrodkiem nad południową Skandynawią
i związany z nim układ frontów atmosferycznych. Z południowego zachodu napłynie
cieplejsze, polarno-morskie powietrze, ale w dzień do Polski północno-zachodniej dotrze
zimne powietrze pochodzenia arktycznego.
Prognozuje się wolny spadek ciśnienia, tylko na północnym zachodzie, po południu we
wtorek zacznie wzrastać.
ważność od godz. 19:30 dnia 25.04.2017 do godz. 19:30 dnia 26.04.2017
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W ciągu kolejnej doby niż z ośrodkiem nad południową Skandynawią przemieści się nad
Finlandię w rejon Morza Białego, a związany z nim chłodny front atmosferyczny
przemieszczać się będzie z północnego zachodu na południowy wschód Polski. Stopniowo cała
Polska znajdzie się w zimnym powietrzu pochodzenia arktycznego.
Prognozuje się wolny wzrost ciśnienia.
prognozę 10200/2017 opracował synoptyk dyżurny Anna Woźniak, dnia 2017-04-24 11:58

strona 2 z 2

