
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 04.11.2022 do godz. 19:30 dnia 04.11.2022  

  Po południu i wieczorem zachmurzenie duże. W zachodniej części regionu możliwe opady
deszczu. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C, w rejonach podgórskich od 12°C do 15°C,
wysoko w Beskidach od 8°C do 10°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko
w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni
i południowy.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 04.11.2022 do godz. 19:30 dnia 05.11.2022   

  W nocy zachmurzenie duże lub całkowite. Opady deszczu, okresami o natężeniu
umiarkowanym. Suma opadów do 18 mm w Beskidach. Temperatura minimalna od 8°C do 10°C,
w rejonach podgórskich od 7°C do 9°C, wysoko w Beskidach od 4°C do 7°C. Wiatr słaby,
zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h,
południowy.
  W dzień zachmurzenie duże lub całkowite. Opady deszczu, okresami o natężeniu
umiarkowanym, na południu województwa silnym. Suma opadów do 15 mm, na południu regionu
do 25 mm. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C, w rejonach podgórskich od 9°C do 11°C,
wysoko w Beskidach od 5°C do 8°C. Temperatura maksymalna w górach wystąpi rano. Wiatr
słaby, początkowo zmienny, później umiarkowany, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr
początkowo umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, w ciągu dnia przejściowo
umiarkowany, porywisty, wieczorem ponownie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60
km/h, północny.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 05.11.2022 do godz. 19:30 dnia 06.11.2022   

  W nocy zachmurzenie duże i całkowite, na północy regionu rozpogodzenia. Opady deszczu,
w pierwszej części nocy okresami na południu województwa o natężeniu umiarkowanym. Suma
opadów miejscami do 15 mm w Beskidach. Temperatura minimalna od 6°C do 9°C, w rejonach
podgórskich od 3°C do 6°C, wysoko w Beskidach od 0°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 55 km/h,
południowo-zachodni
  W dzień zachmurzenie umiarkowane, na południu regionu okresami duże. W regionach
podgórskich i w Beskidach możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna
od 8°C do 10°C, w regionach podgórskich około 7°C, wysoko w Beskidach od 4°C do 6°C.
Wiatr słaby, wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 04.11.2022 do godz. 19:30 dnia 05.11.2022   

  Polska będzie pod wpływem rozległego układu niżowego rozciągającego się od Morza
Norweskiego przez Europę Środkową po Basen Morza Śródziemnego. Od zachodu w głąb kraju
będzie wolno przemieszczać się pofalowany front chłodny. Za frontem nad zachodnią połowę
kraju napłynie chłodne powietrze polarne morskie, przed frontem utrzyma się cieplejsza
masa powietrza. W nocy ciśnienie bez zmian lub lekki spadek, w dzień wzrost ciśnienia.

Ważność od godz. 19:30 dnia 05.11.2022 do godz. 19:30 dnia 06.11.2022   
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  W nocy na wschodzie kraju zaznaczy się jeszcze płytka zatoka niżowa z pofalowanym
frontem chłodnym. Od zachodu będzie stopniowo rozbudowywać się klin wyżowy, a w dzień nad
Polską utworzy się słaby wyż. Będzie napływała chłodna masa powietrza polarnego
morskiego, jedynie na krańcach południowo-wschodnich pozostanie porcja cieplejszego
powietrza. W nocy wzrost, w dzień stabilizacja lub niewielki spadek ciśnienia.

prognozę 157055/2022 opracował synoptyk dyżurny Rafał Jastrzębski, dnia 2022-11-04 12:46 

Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres reklamacje@imgw.pl. 
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