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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 07.01.2018 do godz. 19:30 dnia 08.01.2018
W nocy zachmurzenie duże. Miejscami opady śniegu lub śniegu z deszczem. Temperatura
minimalna od -1°C do 1°C. Wiatr słaby, północno-wschodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słaby deszcz lub
deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr umiarkowany, wschodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 08.01.2018 do godz. 19:30 dnia 09.01.2018
W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C. Wiatr
umiarkowany, południowo-wschodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 3°C do
6°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, na południu województwa
w porywach do 65 km/h, południowo-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 07.01.2018 do godz. 19:30 dnia 08.01.2018
Polska będzie pod wpływem wyżu, którego centrum znajdzie się nad północną częścią
kraju. Na krańcach południowych zaznaczać się będzie strefa ciepłego frontu
atmosferycznego. Front oddzielać będzie napływające nad przeważający obszar kraju chłodne
powietrze polarne morskie, od cieplejszego zalegającego na południu. Prognozuje się
wzrost ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 08.01.2018 do godz. 19:30 dnia 09.01.2018
W nocy Polska pozostanie pod wpływem wyżu, którego centrum stopniowo przemieszczać się
będzie na południowy wschód. W dzień centrum wyżu znajdzie się na Ukrainie, a z zachodu
zbliży się zatoka niżowa związana z rozległym niżem znad północnego Atlantyku. Na
południowym zachodzie i południu kraju zaznaczać się będzie mało aktywny, ciepły front
atmosferyczny, który przemieszczać się będzie na północny wschód. Wraz z ruchem frontu,
zalegające nad przeważającym obszarem kraju polarne morskie powietrze chłodne będzie
wypierane przez ciepłe. Początkowo jeszcze niewielki wzrost ciśnienia, później znaczny
spadek.
prognozę 799/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Edyta Socha, dnia 2018-01-07 11:35
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

