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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 21.06.2017 do godz. 19:30 dnia 22.06.2017
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 7°C do 10°C. Wiatr
słaby, na ogół z kierunków zachodnich.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Pod koniec dnia na
zachodzie województwa, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21°C
do 23°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni oraz południowo-zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 22.06.2017 do godz. 19:30 dnia 23.06.2017
W nocy zachmurzenie przeważnie duże. Opady deszczu, głównie przelotne oraz lokalne burze.
Temperatura minimalna od 12°C do 15°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków
południowych. W czasie burz możliwe porywy do 60 km/h.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Miejscami
również burze z możliwymi opadami gradu. Prognozowana wysokość opadów, zwłaszcza w czasie
burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
z kierunków zmieniających się. Podczas burz porywy do 65 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 21.06.2017 do godz. 19:30 dnia 22.06.2017
Polska przejściowo znajdzie się pod wpływem klina wyżowego. W ciągu dnia z zachodu
nasunie się zatoka niżowa z frontem ciepłym. Zalegająca w nocy polarno-morska masa
powietrza, w ciągu dnia stopniowo od zachodu zastępowana będzie przez nasuwającą się za
frontem ciepłym, gorącą zwrotnikową. Spadek ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 22.06.2017 do godz. 19:30 dnia 23.06.2017
Pogodę w Polsce kształtować będzie, przemieszczający się z zachodu na wschód przez
północną część kraju, niż z układem frontów. Większość obszaru kraju będzie
w zwrotnikowej masie powietrza. Chłodniejsza, polarno-morska masa powietrza będzie w nocy
na północnym wschodzie, a w ciągu dnia pojawi się na zachodzie kraju. Spadki ciśnienia,
w ciągu dnia na zachodzie kraju wzrost.
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