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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 02.04.2018 do godz. 19:30 dnia 03.04.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem wzrastające do dużego. Temperatura
minimalna od 1°C do 3°C wystąpi w pierwszej połowie nocy. Wiatr słaby i umiarkowany, nad
ranem umiarkowany i okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy.
W dzień zachmurzenie duże, po południu większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna od
15°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy.
ważność od godz. 19:30 dnia 03.04.2018 do godz. 19:30 dnia 04.04.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy.
W dzień zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, na południu województwa miejscami dość silny i porywisty,
południowy.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 02.04.2018 do godz. 19:30 dnia 03.04.2018
Początkowo Polska będzie w słabym klinie wyżowym, ale od zachodu przejdzie pod wpływ
płytkiej zatoki niżu z ośrodkiem nad Morzem Północnym. W dzień przez obszar kraju,
z zachodu na wschód, przemieści się front ciepły. Początkowo Polska będzie w chłodnym
powietrzu polarnym morskim, ale za frontem napływać będzie znacznie cieplejsze powietrzu
polarne morskie.
Ciśnienie w zachodniej połowie kraju obniży się, na pozostałym obszarze - będzie
nieznacznie wahać się.
ważność od godz. 19:30 dnia 03.04.2018 do godz. 19:30 dnia 04.04.2018
Polska będzie na skraju rozległego układu niżowego, z ośrodkiem głównym przemieszczającym
się znad wschodniego Atlantyku nad Wyspy Brytyjskie oraz wtórnym przemieszczającym się
znad Morza Północnego nad środkową Skandynawię. Nadal napływać będzie ciepłe powietrze
polarne morskie.
Ciśnienie: w nocy - małe wahania, w dzień - bardzo wolny spadek.
prognozę 11705/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Edyta Socha, dnia 2018-04-02 11:13
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

