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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 27.04.2018 do godz. 19:30 dnia 28.04.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 7°C do 10°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, na południu województwa miejscami porywisty, z kierunków
południowych.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, wieczorem
słaby, zmienny.
ważność od godz. 19:30 dnia 28.04.2018 do godz. 19:30 dnia 29.04.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Początkowo miejscami przelotne opady
deszczu. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C. Wiatr na ogół słaby, południowy.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, po południu
miejscami burze. Prognozowana wysokość opadu podczas burz do 15 mm. Temperatura
maksymalna od 27°C do 29°C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, południowy. W czasie
burz porywy wiatru do 65 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 27.04.2018 do godz. 19:30 dnia 28.04.2018
W nocy Polska wschodnia pozostanie na skraju wyżu z centrum nad Ukrainą. Od południowego
zachodu nasunie się zatoka z ciepłym frontem atmosferycznym, związana z niżem znad Kanału
La Manche. W dzień cały obszar kraju będzie w zasięgu niżu z układem frontów
atmosferycznych. Będziemy w powietrzu polarnym morskim, przejściowo cieplejszym.
Niewielki spadek ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 28.04.2018 do godz. 19:30 dnia 29.04.2018
Polska będzie w zasięgu niżu z ośrodkami nad Skandynawią oraz Francją. Z południowego
zachodu na północny wschód przebiegać będzie strefa frontu atmosferycznego, związana
z tymi niżami. Front rozdzieli powietrze pochodzenia zwrotnikowego na południu kraju od
polarnego morskiego na północy. Spadek ciśnienia.
prognozę 14601/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Elżbieta Wojtczak-Gaglik, dnia 2018-04-27 11:52
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

