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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
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,
południowo-wschodni.
W dzień zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C.
Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 07.04.2018 do godz. 19:30 dnia 08.04.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Głównie w zachodniej części
województwa wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 06.04.2018 do godz. 19:30 dnia 07.04.2018
W nocy Polska będzie w zasięgu wyżu, którego centrum znad Dolnego Śląska przemieści się
nad Małopolskę, w chłodnym powietrzu napływającym z północy. Ciśnienie rośnie. W dzień
Polska pozostanie w zasięgu wyżu, którego centrum przemieści się nad Białoruś.
Północno-wschodnia połowa kraju pozostanie w chłodnym powietrzu napływającym z północy,
nad pozostałą część kraju zacznie napływać z południa ciepłe powietrze polarne. Od
zachodu ciśnienie zacznie powoli spadać
ważność od godz. 19:30 dnia 07.04.2018 do godz. 19:30 dnia 08.04.2018
W nocy Polska będzie w zasięgu wyżu, którego centrum przemieści się nad zachodnią Rosję,
w napływającym z południa ciepłym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie powoli spada.
W dzień Polska pozostanie na skraju odsuwającego się na wschód wyżu, ale po południu nad
województwa zachodnie zacznie nasuwać się płytka zatoka niżu znad Europy zachodniej.
Z południowego wschodu nadal napływać będzie ciepłe powietrze. Ciśnienie będzie spadać.
prognozę 12141/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Ojrzyński, dnia 2018-04-06 12:08
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

