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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 10.07.2020 do godz. 19:30 dnia 11.07.2020
W nocy zachmurzenie duże z lokalnymi większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu,
miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie i wschodzie regionu burze z gradem. Suma
opadów, głównie w czasie burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 12°C do 15°C. Wiatr
słaby, okresami umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni i zachodni. Podczas burz
możliwe porywy lokalnie do 110 km/h.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne deszczu.
Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany,
północno-zachodni i zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 11.07.2020 do godz. 19:30 dnia 12.07.2020
W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne
opady deszczu. Temperatura minimalna od 9°C do 12°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany,
północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne deszczu.
Temperatura maksymalna od 17°C do 18°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany,
północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 10.07.2020 do godz. 19:30 dnia 11.07.2020
W nocy przez Polskę z zachodu na wschód będzie przemieszczała się zatoka niżu znad
Bałtyku oraz chłodny front atmosferyczny. Od zachodu, za frontem, stopniowo rozbuduje się
klin wyżowy i do końca dnia obejmie prawie cały kraj z wyjątkiem krańców
południowo-wschodnich. W dzień pofalowany front będzie oddziaływał na południowym
wschodzie Polski i bardzo wolno odsuwał się na wschód. Z zachodu zacznie napływać chłodne
powietrze polarne morskie. W nocy prognozowane są wahania ciśnienia, w dzień wzrost.
ważność od godz. 19:30 dnia 11.07.2020 do godz. 19:30 dnia 12.07.2020
Będziemy w zasięgu wyżu z rejonu Wysp Brytyjskich i Kanału La Manche, tylko w nocy na
krańcach południowo-wschodnich zaznaczy się strefa falującego frontu. Z północnego
zachodu będzie napływało chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie wzrośnie.
prognozę 404969/2020 opracował synoptyk dyżurny Tomasz Siemieniuk, dnia 2020-07-10 12:06
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres mok@imgw.pl.

