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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
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 i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego, aż do
wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C.
Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowy, wieczorem skręcający na zachodni.
W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 30.04.2018 do godz. 19:30 dnia 01.05.2018
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu,
początkowo możliwe burze. Temperatura minimalna od 10°C do 12°C. Wiatr słaby, z kierunków
południowych. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura
maksymalna od 21°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 29.04.2018 do godz. 19:30 dnia 30.04.2018
Polska będzie w zasięgu rozległego niżu z głównym ośrodkiem wędrującym znad Francji nad
Holandię. Po południu od zachodniej granicy w głąb kraju przemieści się chłodny front
atmosferyczny. Nad dzielnice zachodnie napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie.
Pozostała część Polski będzie w bardzo ciepłym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie
będzie spadać.
ważność od godz. 19:30 dnia 30.04.2018 do godz. 19:30 dnia 01.05.2018
W nocy będziemy nadal w zasięgu niżu, jego główny ośrodek znajdzie się nad Morzem
Północnym. Front chłodny dotrze do centrum kraju. Zachodnią połowę Polski obejmie chłodne
powietrze polarne morskie, nad wschodnią utrzyma się taka sama, bardzo ciepła masa
powietrza. Ciśnienie zacznie rosnąć. W dzień pozostaniemy w obszarze obniżonego
ciśnienia. Front chłodny będzie falował nad wschodnią połową kraju i utworzy się na nim
lokalny ośrodek niżowy. Prawie całą Polskę obejmie chłodne powietrze polarne morskie,
tylko nad woj. wschodnimi utrzyma się bardzo ciepła masa powietrza. Ciśnienie wzrośnie.
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