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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 24.04.2018 do godz. 19:30 dnia 25.04.2018
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po północy postępujące od
południa rozpogodzenia. Temperatura minimalna od 8°C do 11°C. Wiatr słaby, zmienny, po
północy południowy i południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu głównie na zachodzie województwa
okresami duże. Wieczorem w zachodniej części województwa przelotne opady deszczu, możliwe
burze. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni,
w czasie burz w porywach do 60 km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 25.04.2018 do godz. 19:30 dnia 26.04.2018
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu.
Temperatura minimalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby, początkowo także umiarkowany,
zachodni.
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura
maksymalna od 15°C do 17°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 24.04.2018 do godz. 19:30 dnia 25.04.2018
W nocy Polska będzie na skraju płytkiego niżu z rejonu Zatoki Botnickiej, a przez
północną część kraju przebiegać będzie pofalowany front chłodny. Pozostaniemy w chłodnej
masie polarnej morskiej. Wystąpią niewielkie wahania ciśnienia. W dzień przez województwa
północne przemieszczać się będzie płytki ośrodek niżowy z układem frontów
atmosferycznych. Z południowego zachodu napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie,
tylko nad północno-zachodnią część kraju chłodniejsze polarne morskie. Wystąpi spadek
ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 25.04.2018 do godz. 19:30 dnia 26.04.2018
Polska będzie na skraju płytkiego niżu znad południowej Skandynawii, tylko nad
województwa południowe sięgnie słaby klin wyżowy. W nocy na wschodzie i południu zaznaczy
się jeszcze wpływ frontu chłodnego. Z zachodu napłynie chłodne powietrze polarne
morskie. Ciśnienie wzrośnie.
prognozę 14248/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Ojrzyński, dnia 2018-04-24 12:09
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

