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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 08.03.2018 do godz. 19:30 dnia 09.03.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie nocy od zachodu regionu
stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia nad ranem miejscami słabych opadów
deszczu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C wystąpi w pierwszej połowie nocy, później
wzrost temperatury do około 2°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, tylko początkowo duże i miejscami możliwe słabe opady
deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami
porywisty, zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 09.03.2018 do godz. 19:30 dnia 10.03.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem od południa regionu wzrastające do
dużego. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C. Wiatr słaby, początkowo
południowo-zachodni, później zmienny.
W dzień zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C
do 10°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 08.03.2018 do godz. 19:30 dnia 09.03.2018
Polska będzie pod wpływem płytkiego niżu z ośrodkiem nad Danią i południową Szwecją.
Z zachodu na wschód przez obszar Polski przemieszczać się będzie zokludowany front
atmosferyczny. Z zachodu napływać będzie polarna morska masa powietrza. Przewiduje się
wahania ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 09.03.2018 do godz. 19:30 dnia 10.03.2018
W nocy północ Polski pozostanie pod wpływem płytkiego niżu z ośrodkiem nad Bałtykiem. Nad
południem kraju przejściowo rozbuduje się słaby klin wyżowy. W ciągu dnia Polska od
zachodu przejdzie pod wpływ rozległego i głębokiego niżu z ośrodkiem nad Atlantykiem.
Z południowego zachodu do centrum kraju będzie się przemieszczał front ciepły, za którym
zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie. Jedynie północny wschód Polski
pozostanie w chłodniejszej masie powietrza.
prognozę 8503/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Janusz Zieliński, dnia 2018-03-08 12:15
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

