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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 05.04.2018 do godz. 19:30 dnia 06.04.2018
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu,
początkowo możliwe burze. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie początkowo duże z większymi przejaśnieniami, później małe.
Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni,
wieczorem północny.
ważność od godz. 19:30 dnia 06.04.2018 do godz. 19:30 dnia 07.04.2018
W nocy bezchmurnie. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Wiatr na ogół słaby,
z kierunków wschodnich.
W dzień zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 15°C do 17°C.
Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 05.04.2018 do godz. 19:30 dnia 06.04.2018
W nocy Polska będzie w obszarze pomiędzy pogłębiającym się niżem z rejonu Sztokholmu,
a wyżem znad Czech. Początkowo na południowym wschodzie i krańcach wschodnich zaznaczy
się wpływ pofalowanego frontu chłodnego. Potem od północnego zachodu do centrum
przemieści się kolejny front chłodny, za którym napłynie z północnego zachodu chłodne
powietrze polarne morskie. W dzień Polska będzie w zasięgu wyżu z centrum nad Dolnym
Śląskiem, tylko początkowo na północnym wschodzie i wschodzie zaznaczy się wpływ płytkiej
zatoki niżowej z frontem chłodnym. Nad Polską zalegać będzie chłodne powietrze polarne
morskie. W ciągu całej doby wystąpi znaczny wzrost ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 06.04.2018 do godz. 19:30 dnia 07.04.2018
Polska będzie pod wpływem wyżu, którego centrum znad Małopolski przemieści się nad
Białoruś. W nocy pozostaniemy w chłodnej masie polarnej morskiej, a w dzień nad
południowo-zachodnią część kraju napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie
z południa. Niewielki wzrost ciśnienia, a od zachodu powolny spadek.
prognozę 12032/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Ojrzyński, dnia 2018-04-05 12:06
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

