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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 14.05.2019 do godz. 19:30 dnia 15.05.2019
W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym.
Prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C,
w rejonach podgórskich od 8°C do 10°C, wysoko w Beskidach od 4°C do 6°C. Temperatura
minimalna wystąpi wieczorem. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Wysoko
w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-wschodni.
W dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Po południu miejscami burze.
Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C,
w rejonach podgórskich od 14°C do 16°C, wysoko w Beskidach od 8°C do 10°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami porywisty,
północno-wschodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 15.05.2019 do godz. 19:30 dnia 16.05.2019
W nocy zachmurzenie duże. Okresami opadami deszczu. Miejscami burze. Prognozowana suma
opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura minimalna od 10°C do 12°C, w rejonach
podgórskich od 8°C do 10°C, wysoko w Beskidach od 6°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, wschodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Po
południu miejscami burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura
maksymalna od 18°C do 20°C, w rejonach podgórskich od 16°C do 18°C, wysoko w Beskidach od
10°C do 13°C. Wiatr słaby, z kierunków zmieniających się. Wysoko w górach wiatr
umiarkowany, z kierunków południowych.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 14.05.2019 do godz. 19:30 dnia 15.05.2019
Polska początkowo będzie znajdować się na skraju wyżu z centrami w rejonie Morza
Północnego i Skandynawii. W ciągu dnia od południowego wschodu obszar kraju zacznie się
dostawać pod wpływ płytkiego niżu znad Rumunii. Na południowym wschodzie Polski zaznaczać
się będzie wpływ pofalowanego frontu atmosferycznego. Z południowego wschodu będzie
napływać coraz cieplejsze powietrze polarne morskie, jedynie początkowo nad zachodnimi
obszarami kraju będzie zalegać jeszcze chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.
Ciśnienie będzie spadać.
ważność od godz. 19:30 dnia 15.05.2019 do godz. 19:30 dnia 16.05.2019
Polska będzie znajdować się pod wpływem płytkiego niżu z ośrodkiem w rejonie Słowacji
z ciepłym frontem atmosferycznym. Z południowego wschodu będzie napływać ciepłe powietrze
polarne morskie. Ciśnienie będzie powoli spadać.
prognozę 420242/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Grzegorz Mikutel, dnia 2019-05-14 11:57
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

