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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 13.02.2018 do godz. 19:30 dnia 14.02.2018
W nocy zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do
-2°C. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni.
W dzień zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 0°C do
2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 14.02.2018 do godz. 19:30 dnia 15.02.2018
W nocy zachmurzenie duże. Lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do
-2°C. Wiatr słaby, północny.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 1°C do
2°C. Wiatr słaby, początkowo północny, później skręcający na południowo-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 13.02.2018 do godz. 19:30 dnia 14.02.2018
Podczas najbliższej doby Polska będzie pod wpływem płytkiej zatoki niżowej z rozmywającym
się frontem okluzji, związanej z wypełniającym się niżem z ośrodkiem w rejonie Niziny
Czarnomorskiej. Jedynie w nocy początkowo nad północno-zachodnią część kraju będzie
sięgać klin wyżowy związany z wyżem z centrum nad Rosją. Ze wschodu będzie napływać dość
wilgotne powietrze polarne. W nocy niewielki spadek, w dzień wzrost ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 14.02.2018 do godz. 19:30 dnia 15.02.2018
Podczas kolejnej doby Polska pozostanie pod wpływem płytkiej zatoki niżowej związanej
z wypełniającym się niżem z ośrodkiem nad Morzem Czarnym. W dzień Polska przejdzie pod
wpływ klina wyżowego związanego z wyżem z centrum nad Rosją, pod koniec dnia na zachodzie
zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki niżowej związanej z głębokim i rozległym niżem
z ośrodkiem w rejonie Islandii. Nad Polskę będzie napływać ta sama dość wilgotna masa
powietrza polarnego. Ciśnienie będzie rosło.
prognozę 5570/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Janusz Zieliński, dnia 2018-02-13 11:58
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

