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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 10.04.2018 do godz. 19:30 dnia 11.04.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo, głównie na północy województwa,
możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna od 7°C do 9°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz wiatr porywisty.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna od 19°C do
21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 11.04.2018 do godz. 19:30 dnia 12.04.2018
W nocy zachmurzenie początkowo umiarkowane, później małe lub bezchmurnie. Temperatura
minimalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C. Wiatr
umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 10.04.2018 do godz. 19:30 dnia 11.04.2018
Jutro północna i północno-wschodnia Polska będzie na skraju wyżu znad Skandynawii,
a w województwach północno-wschodnich zaznaczać się będzie wpływ ciepłego frontu
atmosferycznego. Pozostała część kraju będzie w zasięgu płytkiej zatoki związanej
z niżem, którego główny ośrodek znajdzie się nad północno-wschodnią Hiszpanią. Z południa
napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie, tylko północna i północno-wschodnia
część kraju pozostanie w chłodniejszej masie powietrza. Ciśnienie w nocy będzie się
wahać, a w dzień na północnym wschodzie zacznie powoli rosnąć.
ważność od godz. 19:30 dnia 11.04.2018 do godz. 19:30 dnia 12.04.2018
Polska będzie pomiędzy niżem znad Europy zachodniej, a wyżem znad Skandynawii
i północno-zachodniej Rosji. Nad północno-wschodnią Polską zalegać będzie rozmywający
się, ciepły front atmosferyczny. W dzień nad południowo-zachodnie województwa dotrze
front atmosferyczny, związany z niżem znad Niemiec. Nadal z południa napływać będzie
ciepłe powietrze polarne morskie, tylko nad północno-wschodnią część kraju chłodniejsze.
Ciśnienie powoli będzie spadać.
prognozę 12596/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Paweł Żuchowski, dnia 2018-04-10 12:05
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

