
 
 

PROGNOZA DLA JELENIOGÓRSKIEGO  
 

 
ważność od 2011-06-07 08:00 
              do 2011-06-08 08:00 
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami zwłaszcza po południu duże 
i miejscami burze z przelotnymi opadami deszczu, możliwy grad. Prognozowana 
wysokość opadów od 1 mm do 10 mm, lokalnie 30 mm. Temperatura  
maksymalna od 26°C do 28°C.  Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami   
porywisty, podczas burz w porywach do około 65 km/h, południowo-wschodni 
i południowy. 
W nocy początkowo zachmurzenie duże, miejscami zanikające przelotne opady  
deszczu i burze, później umiarkowane i małe. Temperatura minimalna od 14°C  
do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz porywisty, południowy. 
 

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1000 m n.p.m.) miejscami przelotne 
opady deszczu i burze, możliwy grad. W nocy burze i opady stopniowo zanikające. 
Temperatura od 12°C do 15°C. Wiatr dość silny i silny, podczas burz! porywisty,  
południowy i południowo-zachodni. 
 
 
Prognoza na następną dobę: 
ważność od 2011-06-08 08:00 
              do 2011-06-09 08:00 
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu i burze,  
możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów od 1 do 10 mm, lokalnie około 30 mm. 
Temperatura maksymalna od 27°C do 29°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami  
porywisty, podczas burz w porywach do około 65 km/h, z kierunków południowych. 
W nocy zachmurzenie duże i umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu, 
początkowo również burze. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby 
i umiarkowany, podczas burz porywisty, południowo-zachodni i zachodni. 
 

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1000 m n.p.m.) miejscami burze z 
przelotnymi 
opadami deszczu, w nocy stopniowo zanikające. W dzień możliwy grad. Temperatura  
w dzień od 14°C do 16°C, w nocy od 8°C do 11°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, 
podczas burzy porywisty, południowo-zachodni i zachodni. 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu 
51-616 Wrocław ul. Parkowa 30 

REGON 000080507 KONTO BANK ZACHODNI WBK S.A. 
5 Oddział we Wrocławiu 16 1090 1522 0000 0000 5201 9125 

Telefony: Dyrektor 071-348-31-71 Sekretariat: 071-32001-61 fax: 071-348-79-91 
tel: (71) 320-01-50 fax: fax 348-73-37 meteo.wroclaw@imgw.pl www.imgw.pl 


