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CODZIENNY BIULETYN METEOROLOGICZNY
Prognoza dla Polski na okres od godz. 07:00 dnia 11.07.2018 do godz. 19:00 dnia 12.07.2018
Prognoza na okres od godz. 07:00 dnia 11.07.2018 do godz. 19:00 dnia 11.07.2018
W dzień na północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrastające do dużego i miejscami przelotne opady
deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie przeważnie duże, przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie także opady
jednostajne, przejściowo o umiarkowanym i silnym natężeniu. Miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów
do 20 mm, na Górnym Śląsku i w Małopolsce do 25 mm, a lokalnie na północy Wielkopolski do 30 mm. Temperatura maksymalna od
20°C, 22°C na zachodzie i na wybrzeżu do 28°C na wschodzie kraju. Wiatr na ogół słaby, zmienny, na wybrzeżu okresami
umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.
Prognoza na okres od godz. 19:00 dnia 11.07.2018 do godz. 19:00 dnia 12.07.2018
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu i wschodzie kraju. Miejscami przelotne opady deszczu i burze.
Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, a na Pomorzu Zachodnim i na Mazowszu do 25 mm. Na południu kraju gdzieniegdzie
mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 13°C do 17°C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich: od
10°C do 12°C. Wiatr słaby, zmienny, tylko na wybrzeżu okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych. W czasie burz
porywy wiatru do 65 km/h. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, a na północnym
zachodzie także opady jednostajne, przejściowo o umiarkowanym i silnym natężeniu. Miejscami, głównie w północnej połowie kraju
burze, na północnym wschodzie lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm lokalnie na północnym zachodzie.
Temperatura maksymalna od 19°C, 21°C na zachodzie, nad morzem i na terenach podgórskich, do 25°C na wschodzie kraju. Wiatr
słaby i umiarkowany, głównie z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.
Prognoza dla Warszawy od godz. 06 do godz. 20 dnia 11.07.2018
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe burze z gradem. Prognozowana suma opadów do
20 mm. Temperatura maksymalna około 28°C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.
Prognoza średnioterminowa dla Polski od godz. 19:00 dnia 12.07.2018 do godz. 19:00 dnia 17.07.2018
Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu i i burzami. Możliwe burze z gradem. Temperatura
minimalna od 10°C na terenach podgórskich do 17°C na wybrzeżu. Temperatura maksymalna od 19°C, 20°C miejscami na wybrzeżu i
terenach podgórskich do 25°C, 26°C w głębi kraju, we wtorek od 23°C do 28°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny,
głównie z kierunków zachodnich i i południowych. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna IMGW jest finansowana przez Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Transportu i
Budownictwa. Informacje zawarte w Biuletynie pochodzą z systemów obserwacji i przetwarzania danych IMGW oraz Światowej Organizacji Meteorologicznej.Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa
autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Reprodukowanie dozwolone
wyłącznie w formie dosłownej z podaniem źródła informacji.1
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