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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 22.04.2018 do godz. 19:30 dnia 23.04.2018
W nocy początkowo zachmurzenie małe, po północy, od zachodu regionu, wzrastające do
dużego, aż do wystąpienia nad ranem miejscami przelotnych opadów deszczu. Temperatura
minimalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu i wieczorem przelotne
opady deszczu i burze, lokalnie możliwy grad. Prognozowana wysokość opadu podczas burz do
20 mm. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C. Wiatr przeważnie umiarkowany,
południowo-zachodni i zachodni, w czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 23.04.2018 do godz. 19:30 dnia 24.04.2018
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo, przelotne opady
deszczu, możliwe, zanikające burze. Temperatura minimalna od 10°C do 12°C. Wiatr
umiarkowany, zachodni, w czasie burz porywisty.
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C. Wiatr
umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 22.04.2018 do godz. 19:30 dnia 23.04.2018
W nocy przeważający obszar Polski pozostawać będzie w zasięgu słabego klina wyżowego,
jedynie na zachodzie kraju zaznaczać się będzie wpływ zatoki niżu znad Morza Norweskiego,
z ciepłym frontem atmosferycznym. W ciągu dnia zatoka niżowa z układem frontów będzie
stopniowo przemieszczać się z zachodu na wschód kraju. Z zachodu napływać będzie
powietrze polarne morskie, przejściowo cieplejsze. Ciśnienie będzie spadać.
ważność od godz. 19:30 dnia 23.04.2018 do godz. 19:30 dnia 24.04.2018
Polska będzie znajdować się na skraju rozległego niżu znad Morza Norweskiego. Początkowo
na wschodzie i południu kraju zaznaczać się będzie obecność układu frontów
atmosferycznych. W ciągu dnia nad północne obszary Polski nasunie się kolejna strefa
frontowa. Z zachodu napływać będzie nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie.
Ciśnienie w nocy będzie rosnąć, w dzień powoli spadać.
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Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

