Warszawa 27.10.2017r.

KRÓTKOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA POLSKI
W sobotę, niedzielę i poniedziałek prognozowany jest silny i bardzo silny, porywisty wiatr.
Stosowne ostrzeżenia stopnia 1 i 2 będą sukcesywnie wydawane.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 27.10.2017
do godz. 19:30 dnia 28.10.2017
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, w górach opady deszczu i
deszczu ze śniegiem, a powyżej 1300 m n.p.m. opady śniegu. W rejonach podgórskich Karpat
prognozowana wysokość opadu do 20 mm. Na szczytach Tatr przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm.
Temperatura minimalna od 2°C na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich Karpat do
około 5°C w centrum, 8°C na południowym zachodzie i 10°C lokalnie na wybrzeżu. Wiatr
umiarkowany, na morzem okresami dość silny, w całym kraju porywisty, zachodni i północnozachodni. Wiatr w porywach do 55 km/h, nad morzem do 75 km/h, a w górach do 80 km/h. W górach
zamiecie i zawieje śnieżne.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresowymi opadami deszczu. Nad
morzem prognozowana wysokość opadów do 15 mm. W górach opady deszczu ze śniegiem, a
powyżej 1200 m n.p.m. śniegu. Na szczytach Karpat przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm.
Temperatura maksymalna od 7°C na wschodzie do 8°C, 11°C na pozostałym obszarze. Wiatr
umiarkowany i dość silny, nad morzem okresami bardzo silny do 55 km/h, porywisty, zachodni. Wiatr
w porywach do 60 km/h, a w zachodniej połowie kraju do 70 km/h oraz nad morzem do 100 km/h.
Wysoko w górach wiatr bardzo silny, w porywach do 90 km/h, północno-zachodni. W górach
zamiecie i zawieje śnieżne.
PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 19:30 dnia 28.10.2017
do godz. 19:30 dnia 29.10.2017

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, na zachodzie
możliwe burze. Na Pomorzu prognozowana wysokość opadów do 20 mm, a na południowym
zachodzie do 25 mm. W górach opady deszczu ze śniegiem, a powyżej 1600 m n.p.m. śniegu. Na
szczytach gór prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 15 cm. Temperatura minimalna od
5°C do 8°C, a w rejonach podgórskich od 3°C do 6°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem
okresami silny do 50 km/h, porywisty, zachodni. Porywy wiatru od 55 km/h na północnym wschodzie
Polski do 110 km/h na zachodzie i nad morzem. Wysoko w górach wiatr bardzo silny, w porywach do
100 km/h, północno-zachodni. W górach zamiecie i zawieje śnieżne.
W dzień zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu, na Pomorzu deszczu ze śniegiem.
Miejscami możliwe burze. Na wschodzie i południu prognozowana wysokość opadów do 25 mm. W
górach i miejscami na terenach podgórskich opady śniegu. Na szczytach Karpat prognozowany
przyrost pokrywy śnieżnej o około 25 cm. Temperatura maksymalna od 6°C do 10°C, w rejonach
podgórskich około 3°C. Wiatr dość silny, nad morzem okresami bardzo silny do 55 km/h, porywisty,
zachodni i północno-zachodni. Wiatr w porywach od 60 km/h na północnym wschodzie, do 100 km/h
w zachodniej połowie kraju oraz nad morzem. Wysoko w górach wiatr bardzo silny, w porywach do
130 km/h, północno-zachodni. W górach zamiecie i zawieje śnieżne.
Średnioterminowa prognoza pogody dla Polski

Ważność od godz. 19:00 dnia 29.10.2017 do godz. 19:00 dnia 03.11.2017
29/30 - 30.10 (niedziela/poniedziałek - poniedziałek)
Zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich śniegu z deszczem.
Temperatura minimalna od 1°C do 4°C, jedynie nad morzem miejscami 7°C. Temperatura
maksymalna od 4°C do 8°C. Wiatr dość silny, porywisty, na wschodzie i nad morzem porywy 85 km/h,
a na północnym wschodzie do 100 km/h.
30/31 - 31.10 (poniedziałek/wtorek - wtorek)
Zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie opady deszczu ze śniegiem i
śniegu. Bez opadów miejscami na południu i południowym wschodzie. Temperatura minimalna od 1°C na południowym wschodzie, 0°C, 2°C na przeważającym obszarze kraju do 4°C miejscami nad
morzem. Temperatura maksymalna od 4°C do 8°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty,
północno-zachodni skręcający na południowo-zachodni.
31.10/01.11 - 01.11 (wtorek/środa - środa)
Zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura minimalna od 1°C, 4°C na wschodzie i południu
do 6°C, 8°C na zachodzie i nad morzem. Temperatura maksymalna od 7°C do 12°C. Wiatr
umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich.
01/02 - 02.11 (środa/czwartek - czwartek)
Zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, w ciągu dnia miejscami przechodzące w opady deszczu
ze śniegiem. Temperatura minimalna od 6°C do 10°C. Temperatura maksymalna od 8°C do 12°C.
Wiatr dość silny w porywach do 80 km/h, zachodni i północno-zachodni.

02/03 - 03.11 (czwartek/piątek - piątek)
Zachmurzenie na zachodzie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z przelotnymi opadami
deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od -1°C, 0°C na wschodzie do 3°C, 5°C
na zachodzie i nad morzem. Temperatura maksymalna od 3°C, 5°C na wschodzie do 8°C, 10°C na
zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wschodzie porywisty, północno-zachodni.
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