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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 22.10.2020 do godz. 19:30 dnia 23.10.2020
W nocy zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, w drugiej połowie nocy stopniowo
wzrastające do dużego i miejscami możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza w północnej
i zachodniej części regionu. Temperatura minimalna od 9°C do 12°C. Wiatr na ogół
umiarkowany, okresami porywisty, miejscami słabnący, południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza po południu i wieczorem.
Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14°C do 17°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, na północy okresami porywisty, południowo-zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 23.10.2020 do godz. 19:30 dnia 24.10.2020
W nocy zachmurzenie początkowo umiarkowane, później duże. W drugiej połowie nocy opady
deszczu, nad ranem okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Miejscami skumulowana
wartość opadów około 20 mm. Temperatura minimalna od 7°C do 10°C. Wiatr słaby, przeważnie
południowy i południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, na ogół przelotne.
Możliwe także burze. Prognozowana skumulowana wartość opadów miejscami do 15 mm.
Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków
zachodnich. W czasie burz możliwe porywy do 60 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 22.10.2020 do godz. 19:30 dnia 23.10.2020
Polska będzie pod wpływem niżu z ośrodkami nad Skandynawią, w strefie falującego frontu
atmosferycznego. Napływać będzie powietrze pochodzenia zwrotnikowego, jedynie nad krańce
północne napłynie powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać.
ważność od godz. 19:30 dnia 23.10.2020 do godz. 19:30 dnia 24.10.2020
Polska pozostanie pod wpływem niżu znad Skandynawii, ale w ciągu dnia strefa falującego
frontu atmosferycznego stopniowo będzie odsuwać się na wschód, a na zachodzie kraju
rozbuduje się słaby klin wyżowy. Napływać będzie powietrze polarne morskie, jedynie
początkowo południowy wschód kraju znajdzie się jeszcze w zasięgu powietrza pochodzenia
zwrotnikowego. Ciśnienie początkowo będzie spadać, później zacznie rosnąć.
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