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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 27.03.2018 do godz. 19:30 dnia 28.03.2018
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo możliwe słabe opady
deszczu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni
i wschodni.
W dzień zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7°C
do 9°C. Wiatr rano słaby, później umiarkowany, okresami dość silny, południowo-wschodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 28.03.2018 do godz. 19:30 dnia 29.03.2018
W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu. Temperatura minimalna od 2°C do 3°C. Wiatr
umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni, skręcający na południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady
deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C. Wiatr umiarkowany, początkowo porywisty,
zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 27.03.2018 do godz. 19:30 dnia 28.03.2018
W nocy Polska będzie w obszarze siodła barycznego w strefie pofalowanego frontu
atmosferycznego. W ciągu dnia od zachodu zacznie oddziaływać zatoka związana z niżem znad
Szkocji i strefa frontu ciepłego. Nad większością obszaru kraju zalegać będzie chłodne
powietrze pochodzenia arktycznego, jedynie nad południową i południowo-zachodnią Polskę
zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie. Wystąpi spadek ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 28.03.2018 do godz. 19:30 dnia 29.03.2018
W ciągu następnej doby już cała Polska znajdzie się pod wpływem niżu, którego ośrodek
znad Niemiec przemieszczał się będzie nad północną Polskę. Wraz z niżem przemieszczał się
będzie układ frontów. Nad przeważający obszar kraju z południowego zachodu napływać
będzie cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego, jedynie nad północno-wschodnią
częścią nadal utrzyma się ta sama chłodna masa powietrza.
Ciśnienie początkowo jeszcze spadnie, w ciągu dnia od zachodu kraju zacznie wzrastać.
prognozę 10920/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Paweł Żuchowski, dnia 2018-03-27 12:10
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

