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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 10.03.2018 do godz. 19:30 dnia 11.03.2018
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie słabe opady deszczu.
Temperatura minimalna od 3°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.
W dzień zachmurzenie początkowo duże, później rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od
12°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 11.03.2018 do godz. 19:30 dnia 12.03.2018
W nocy zachmurzenie początkowo małe, później wzrastające do umiarkowanego i dużego.
Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.
W dzień zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10°C do
12°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowy.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 10.03.2018 do godz. 19:30 dnia 11.03.2018
Polska będzie na skraju rozległego, stacjonarnego niżu z ośrodkiem w rejonie Zatoki
Biskajskiej. Mało aktywny front ciepły, w sobotę wieczorem rozciągający się od wybrzeża
po Podkarpacie, będzie powoli przemieszczał się na północny wschód i w niedzielę po
południu znajdzie się na wschód od Polski. Za frontem napływać będzie ciepłe powietrze
polarne morskie, stopniowo zastępując zalegające przed frontem chłodne powietrze polarne.
Ciśnienie będzie spadać.
ważność od godz. 19:30 dnia 11.03.2018 do godz. 19:30 dnia 12.03.2018
Polska pozostanie na skraju rozległego, wypełniającego się niżu, którego ośrodek
przemieści się znad Zatoki Biskajskiej nad północną Francję. Nad południowo-wschodnimi
Niemcami utworzy się wtórny ośrodek niżowy, który pogłębiając się będzie przemieszczał
się na północ. Związany z tym ośrodkiem front chłodny w dzień nasunie się na południowy
zachód kraju. Nad Polskę nadal napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie, jedynie
w dzień nad południowy zachód kraju, za frontem chłodnym, napłynie nieco chłodniejsze
powietrze polarne morskie.
Ciśnienie będzie spadać.
prognozę 8751/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Salanyk, dnia 2018-03-10 11:36
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

