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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 28.04.2018 do godz. 19:30 dnia 29.04.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane. W pierwszej połowie możliwe przelotne opady deszczu.
Temperatura minimalna od 10°C do 12°C. Wiatr słaby, zmienny.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu okresami duże i miejscami
przelotne opady deszczu, miejscami burze. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 29.04.2018 do godz. 19:30 dnia 30.04.2018
W nocy początkowo zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże i możliwe przelotne opady
deszczu i burze. Później zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C. Wiatr
umiarkowany, okresami porywisty południowo-wschodni.
W dzień zachmurzenie małe, wzrastające od zachodu regionu do dużego, aż do wystąpienia
przelotnych opadów deszczu i burz. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C. Wiatr
umiarkowany, południowy skręcający od zachodu na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do
65 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
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. Nad zachodnią
i północną częścią kraju zaznaczy się zatoka niżowa z pofalowanym frontem atmosferycznym.
Z południa napływać zacznie ciepła zwrotnikowa masa powietrza, jedynie w nocy północ
kraju pozostanie w polarnej morskiej masie powietrza. Ciśnienie będzie spadać.
ważność od godz. 19:30 dnia 29.04.2018 do godz. 19:30 dnia 30.04.2018
Polska znajdować się będzie w zasięgu niżu, którego główny ośrodek przemieszczał się
będzie znad Francji nad Morze Północne, a w dzień nad północnymi Niemcami utworzy się
ośrodek wtórny. Późnym popołudniem nad zachodnie krańce kraju nasuwać się zacznie zatoka
niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym. Pozostaniemy w ciepłej masie powietrza
zwrotnikowego. Ciśnienie będzie spadać
prognozę 14717/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Michał Mercik, dnia 2018-04-28 12:09
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

