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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 21.08.2020 do godz. 19:30 dnia 22.08.2020

W nocy zachmurzenie umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego. Przelotne opady
deszczu, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm.
Temperatura minimalna od 18°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków
południowych, nad ranem skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze.
Lokalnie grad. Wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 30 mm. Temperatura maksymalna od
24°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz
porywy do 85 km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 22.08.2020 do godz. 19:30 dnia 23.08.2020
W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Początkowo przelotne opady deszczu, lokalnie
burze. Temperatura minimalna od 16°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, rano nad morzem
wzrastający do dość silnego i porywistego, południowo-zachodni. W czasie burz porywy do
60 km/h.
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe przelotne opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem
okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 21.08.2020 do godz. 19:30 dnia 22.08.2020
Polska wschodnia i centralna pozostaną w słabo gradientowym obszarze podwyższonego
ciśnienia. Na zachód nasunie się zatoka z chłodnym frontem atmosferycznym, związana
z niżem znad Morza Północnego. Pozostaniemy w upalnym powietrzu zwrotnikowym, ale na
zachodzie zaznaczy się już napływ chłodniejszej masy powietrza polarnego morskiego.
Niewielki spadek ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 22.08.2020 do godz. 19:30 dnia 23.08.2020
Polska północna będzie na skraju niżu znad Morza Norweskiego; znad Pomorza na wschód
kraju przemieszczał się będzie chłodny front atmosferyczny. Pozostały obszar kraju
znajdzie się w klinie Wyżu Azorskiego. Będziemy w powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie
bez większych zmian.
prognozę 425943/2020 opracował synoptyk dyżurny Małgorzata Bachmatiuk, dnia 2020-08-21 12:12
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres mok@imgw.pl.

