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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 18.08.2018 do godz. 19:30 dnia 19.08.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane, głównie na wschodzie województwa, miejscami wzrastające
do dużego z przelotnymi opadami deszczu oraz początkowo lokalnymi burzami z opadami
gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 14°C
do 16°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni. Podczas burz możliwe porywy wiatru do
70 km/h.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C. Wiatr
słaby, północno-zachodni i zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 19.08.2018 do godz. 19:30 dnia 20.08.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C. Wiatr
słaby, południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, głównie na zachodzie województwa, miejscami wzrastające
do dużego z przelotnymi opadami deszczu oraz możliwymi burzami. Temperatura maksymalna
24°C do 27°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich. Podczas burz
możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 18.08.2018 do godz. 19:30 dnia 19.08.2018
Polska znajdzie się pomiędzy rozległą zatoką niżową znad Skandynawii i Bałtyku a układem
wysokiego ciśnienia znad zachodniej i południowej Europy. Od Podlasia przez centrum po
Dolny Śląsk przebiegać będzie pofalowany front atmosferyczny związany z niżem znad Morza
Barentsa. Południe kraju pozostanie w gorącym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego, północ
znajdzie się w chłodniejszym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie lekko wzrośnie,
w niedzielę po południu zacznie spadać.
ważność od godz. 19:30 dnia 19.08.2018 do godz. 19:30 dnia 20.08.2018
Cała Polska znajdzie się w rozległym wycinku ciepłym związanym z niżem znad Danii, który
w ciągu dnia przemieści się nad Bałtyk Centralny. Położona w wycinku ciepłym wyraźna
strefa zbieżności przemieszczać się będzie powoli z zachodu na wschód. W nocy południe
kraju będzie jeszcze na skraju układu wyżowego znad południowej Europy, a od
Lubelszczyzny przez centrum po Dolny Śląsk rozciągać się będzie strefa pofalowanego,
rozmywającego się frontu atmosferycznego. Po południu nad północno-zachodnią Polskę
nasunie się chłodny front atmosferyczny, a za nim napłynie nieco chłodniejsze powietrze
polarne morskie. Do tego czasu cały kraj pozostanie w napływającym z południowego zachodu
gorącym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie będzie spadać i dopiero wieczorem
na zachodzie zacznie powoli rosnąć.
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