Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Wydział w Szczecinie
70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 10
tel: 91-4342012, fax: 91-4342012
email: meteo.szczecin@imgw.pl
www: www.imgw.pl

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 08.05.2015 do godz. 19:30 dnia 09.05.2015
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże. Miejscami możliwe
słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 7°C do 9°C. Wiatr słaby,
zmienny.
W dzień zachmurzenie duże, na wschodzie województwa początkowo umiarkowane. Od godzin
południowych okresami słabe opady deszczu. Późnym popołudniem i wieczorem na zachodzie
województwa miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie
burz od 5mm do 10 mm, lokalnie do 20 mm. Temperatura maksymalna od 20°C do 21°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, w czasie burz w porywach do 60
km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 09.05.2015 do godz. 19:30 dnia 10.05.2015
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu,
początkowo miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz
od 5 mm do 10 mm, lokalnie do 20 mm. Temperatura minimalna od 9°C do 10°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, południowo-zachodni, w czasie burz w porywach do 60 km/h.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady
deszczu. Temperatura maksymalna od 15°C do 16°C, nad samym morzem 13°C. Wiatr
umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 08.05.2015 do godz. 19:30 dnia 09.05.2015
Polska znajdzie się w obszarze wyżu, którego centrum przemieści się nad Łotwę. W dzień od
zachodu nasunie się zatoka związana z niżem z ośrodkiem nad Morzem Północnym, oraz
związany z nią front ciepły. Z zachodu napływać będzie cieplejsza, polarno-morska masa
powietrza.
Wystąpi spadek ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 09.05.2015 do godz. 19:30 dnia 10.05.2015
Zatoka niżowa z okludującym się układem frontów atmosferycznych będzie się przemieszczać
z zachodu na wschód. W ciągu dnia od zachodu rozbudowywał się będzie klin wyżu znad
Niemiec. Z północnego zachodu zacznie napływać chłodniejsza polarno-morska masa
powietrza, tylko początkowo na wschodzie kraju jeszcze cieplejsza masa z południa.
Ciśnienie zacznie rosnąć.
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