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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 25.04.2018 do godz. 19:30 dnia 26.04.2018
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu.
Temperatura minimalna od 8°C do 10°C. Wiatr początkowo umiarkowany, później słaby,
zachodni.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura
maksymalna od 15°C do 17°C. Wiatr początkowo słaby, później umiarkowany, okresami
porywisty, zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 26.04.2018 do godz. 19:30 dnia 27.04.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo miejscami duże, i tam
zanikające opady deszczu. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C. Wiatr słaby, tylko
początkowo miejscami umiarkowany, zachodni.
W dzień zachmurzenie małe, przejściowo wzrastające do umiarkowanego. Temperatura
maksymalna od 16°C do 18°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 25.04.2018 do godz. 19:30 dnia 26.04.2018
W nocy Polska będzie na skraju rozległego niżu, z ośrodkiem głównym nad północną
Skandynawii, a na wschodzie i południu początkowo zaznaczać się będzie strefa chłodnego
frontu atmosferycznego, odsuwającego się na południowy wschód. W dzień nad województwa
południowe sięgnie słaby klin wyżu znad Francji. Reszta kraju pozostanie na skraju niżu
znad północnej Europy. Z zachodu napłynie wilgotne i chłodne powietrze polarne morskie.
Ciśnienie będzie rosło.
ważność od godz. 19:30 dnia 26.04.2018 do godz. 19:30 dnia 27.04.2018
W nocy południowa i zachodnia Polska znajdzie się w zasięgu wyżu, którego centrum
przemieszcza się na wschód, nad Europę centralną. Pozostałą część kraju pozostanie na
skraju niżu znad Europy północnej. W dzień prawie cała Polska będzie w zasięgu wyżu znad
Rumunii, tylko krańce północne pozostaną na skraju niżu, a pod wieczór do zachodnich
granic dotrze zatoka, związana z niżem znad Kanału La Manche. Z zachodu nadal napływać
będzie chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w nocy będzie rosło, w dzień będzie
się wahać, a po południu na zachodzie kraju zacznie spadać.
prognozę 14354/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Paweł Żuchowski, dnia 2018-04-25 12:10
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

