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CODZIENNY BIULETYN METEOROLOGICZNY
Prognoza dla Polski na okres od godz. 07:00 dnia 15.05.2014 do godz. 19:00 dnia 16.05.2014

 

Prognoza na okres od godz. 07:00 dnia 15.05.2014 do godz. 19:00 dnia 15.05.2014

Na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Kielecczyźnie, Podkarpaciu oraz na Lubelszczyźnie zachmurzenie całkowite i opady deszczu, okresami o umiarkowanym i

silnym natężeniu, prognozowana wysokość opadu od 20 mm do 40 mm, na południu Małopolski miejscami 50 mm. Wysoko w Tatrach opady śniegu,

prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej około 25 cm. W obszarze od Opolszczyzny, przez Ziemię Łódzką i Mazowsze, po południe Podlasia zachmurzenie

całkowite z przejaśnieniami i okresami opady deszczu, przewidywana suma opadów od 5 mm do 15 mm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z

większymi przejaśnieniami, na zachodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu,

Kielecczyźnie i południu Lubelszczyzny oraz nad samym morzem od 11°C do 14°C, na pozostałym obszarze kraju od 15°C do 18°C. Wiatr w obszarze od

Górnego Śląska po Lubelszczyznę umiarkowany i dość silny, okresami silny, w porywach do 80 km/h, a wysoko w Karpatach do 100 km/h. Na pozostałym

obszarze wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. Wiatr północno-wschodni i północny.

Prognoza na okres od godz. 19:00 dnia 15.05.2014 do godz. 19:00 dnia 16.05.2014

W nocy w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite i opady deszczu, okresami o

umiarkowanym i silnym natężeniu. Prognozowana wysokość opadu na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie, w Małopolsce, na Górnym Śląsku i południu

Opolszczyzny od 20 mm do 40 mm, a w obszarze od południa Podlasia, przez południe Mazowsza, Ziemię Łódzką i północ Opolszczyzny po krańce południowo-

wschodnie Dolnego Śląska od 10 mm do 20 mm. Wysoko w Tatrach opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej około 25 cm. Temperatura

minimalna: w północno-zachodniej połowie kraju od 3°C do 7°C, w południowo-wschodniej od 7°C do 11°C. Na północnym zachodzie wiatr słaby i

umiarkowany, północno-wschodni. Na pozostałym obszarze wiatr północny i północno-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, a na

południowym wschodzie dość silny, okresami silny, w porywach do 80 km/h. Wysoko w Karpatach porywy do 100 km/h. W dzień na północnym zachodzie

zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i opady deszczu, a na południowym wschodzie po

południu także burze. W południowo-wschodniej połowie kraju prognozowana suma opadów od 10 mm do 20 mm, a na południu Śląska i Opolszczyzny do 30

mm. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 13°C do 18°C, chłodniej w kotlinach sudeckich i na Podhalu, od 9°C do 13°C.

Wiatr północno-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, stopniowo słabnący.
 

Prognoza dla Warszawy od godz. 06 do godz. 20 dnia 15.05.2014
 

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Wieczorem możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna 17°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60

km/h, północno-wschodni. 
 

Prognoza średnioterminowa dla Polski od godz. 19:00 dnia 16.05.2014 do godz. 19:00 dnia 21.05.2014
 

16/17 - 17.05. (piątek/sobota - sobota) Na północnym zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Na pozostałym, przeważającym obszarze kraju,

zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i opady deszczu. W województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, lubelskim,

mazowieckim i łódzkim opady okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, prognozowana wysokość opadu do lokalnie 25 mm. Na południowym wschodzie

miejscami burze. Temperatura minimalna w nocy od 5°C do 9°C, tylko na południowym wschodzie do 12°C. Temperatura maksymalna od 10°C w strefie

silniejszych opadów w województwie opolskim do 22°C lokalnie na północy i zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. 17/18

- 20.05 (sobota/niedziela - wtorek) Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu i burze. Temperatura minimalna w nocy od 7°C do

11°C, we wtorek od 10°C do 14°C. Temperatura maksymalna w niedzielę od 17°C do 22°C, nad morzem od 14°C do 18°C, potem stopniowy wzrost temperatury i

we wtorek wyniesie od 24°C do 26°C, nad morzem od 18°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany północny i północno-wschodni skręcający na wschodni i

południowo-wschodni. W czasie burz w porywach osiągał będzie 55 km/h. 20/21 - 21.05 (wtorek/środa - środa) Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na

wschodzie i w Karpatach miejscami wzrost zachmurzenia do dużego z przelotnym deszczem lub burzą. Temperatura minimalna 12°C, 13°C, maksymalna od 25°C

do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach burz silniejszy i porywisty, wschodni i południowo-wschodni. 
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