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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
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. Nad
ranem możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C. Wiatr przeważnie
umiarkowany, okresami porywisty, na południu regionu do 60 km/h, południowo-wschodni
i południowy.
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny,
w porywach do 65 km/h, zwłaszcza na południu regionu, z kierunków południowych.
ważność od godz. 19:30 dnia 12.03.2018 do godz. 19:30 dnia 13.03.2018
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu.
Temperatura minimalna od 5°C do 6°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty,
południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Zanikające słabe opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C. Wiatr umiarkowany okresami porywisty,
południowo-zachodni i zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 11.03.2018 do godz. 19:30 dnia 12.03.2018
W nocy Polska będzie w ciepłym wycinku rozległego niżu z ośrodkami: nad Bretanią
i południową Anglią, nad Danią i północnymi Niemcami, oraz nad Atlantykiem pomiędzy
Islandią i Wyspami Brytyjskimi. W dzień od południowego zachodu na północny wschód kraju
przemieszczać się będzie strefa frontu chłodnego. Ciepłe powietrze polarno-morskie
zastępowane będzie w ciągu dnia przez nieco chłodniejsze. Ciśnienie będzie spadać.
ważność od godz. 19:30 dnia 12.03.2018 do godz. 19:30 dnia 13.03.2018
Polska będzie pod wpływem niżu znad Bałtyku. Na krańcach wschodnich kraju początkowo
zaznaczy się wpływ frontu chłodnego. Napłynie powietrze polarne morskie. Wzrost
ciśnienia.
prognozę 8880/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Salanyk, dnia 2018-03-11 12:24
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

