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Prognoza pogody dla woj. małopolskiego
Prognoza pogody dla woj. Małopolskiego
●

ważność: od godz. 19:30 dnia 31.07.2017 (poniedziałek/wtorek) do godz. 19:30 dnia
01.08.2017 (wtorek)
W nocy zachmurzenie małe, początkowo miejscami umiarkowane. W rejonach podgórskich i w
górach początkowo miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od
18°C do 21°C, na Podhalu i w rejonach podgórskich od 15°C do 18°C, na szczytach Beskidów od
17°C do 19°C, w partiach szczytowych Tatr około 13°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą
południowo-wschodniego. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, w drugiej połowie nocy
porywisty, z kierunków południowych.
W dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 34°C do 37°C, na Podhalu i w
rejonach podgórskich od 31°C do 33°C, na szczytach Beskidów od 24°C do 27°C, w partiach
szczytowych Tatr około 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. Wysoko w
górach wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, południowy.

●

ważność: od godz. 19:30 dnia 01.08.2017 (wtorek/środa) do godz. 19:30 dnia 02.08.2017
(środa)
W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 20°C do 23°C, w rejonach podgórskich
od 18°C do 20°C, na szczytach Beskidów od 19°C do 21°C, na szczytach Tatr około 15°C. Wiatr
słaby, miejscami umiarkowany, południowy. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w
porywach do 80 km/h, południowy lub południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 33°C do
36°C, na Podhalu i w rejonach podgórskich od 30°C do 32°C, na szczytach Beskidów od 23°C do
26°C, w partiach szczytowych Tatr około 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowozachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.

Prognoza średnioterminowa
●

02/03 - 04.08 (środa/czwartek - piątek)
Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 19°C do 22°C. Temperatura
maksymalna od 33°C do 35°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

●

04/05 - 05.08 (piątek/sobota - sobota)
Zachmurzenie umiarkowane. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu województwa
możliwe burze. Temperatura minimalna od 19°C do 21°C. Temperatura maksymalna od 29°C do
31°C. Wiatr słaby, zachodni.

●

05/06 - 07.08 (sobota/niedziela - poniedziałek)
Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze.
Temperatura minimalna od 17°C do 19°C. Temperatura maksymalna od 26°C do 29°C. Wiatr

słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.
Opracował synoptyk dyżurny Piotr Wałach, dnia 2017-07-31 11:01 UTC

