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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 11.04.2018 do godz. 19:30 dnia 12.04.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami małe. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego i tam możliwy
przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C. Wiatr przeważnie umiarkowany,
na południu województwa okresami porywisty, południowo-wschodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 12.04.2018 do godz. 19:30 dnia 13.04.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane, w drugiej połowie nocy wzrastające do dużego. Nad
ranem wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami burze. Temperatura minimalna od 11°C do
13°C. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze.
Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie
burz porywy wiatru do 70 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 11.04.2018 do godz. 19:30 dnia 12.04.2018
Polska północno-wschodnia pozostanie na skraju wyżu z centrami nad Skandynawią
i zachodnią Rosją, pozostały obszar będzie w zasięgu niżu z ośrodkami nad Francją
i Niemcami. Przeważający obszar kraju będzie w ciepłym powietrzu polarnym morskim, tylko
krańce północne w chłodniejszym. W nocy ciśnienie bez większych zmian, w dzień powolny
spadek.
ważność od godz. 19:30 dnia 12.04.2018 do godz. 19:30 dnia 13.04.2018
Polska będzie na skraju rozległego niżu z ośrodkami nad Europą Zachodnią i Atlantykiem.
Nad województwa południowo-zachodnie nasunie się strefa frontu okluzji, związana
z płytkim niżem znad Niemiec.
Z południa napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie. Stopniowy spadek ciśnienia.
prognozę 12715/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Edyta Socha, dnia 2018-04-11 11:44
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

