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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 01.05.2018 do godz. 19:30 dnia 02.05.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane, po północy wzrastające do dużego. Nad ranem możliwe
słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 10°C do 12°C. Wiatr słaby, zmienny.
W dzień zachmurzenie duże, po południu większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu,
po południu miejscami burze. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do
20 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.
Podczas burz porywy do 65 km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 02.05.2018 do godz. 19:30 dnia 03.05.2018
W nocy zachmurzenie przeważnie duże. Początkowo przelotne opady deszczu, możliwe burze.
Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, wschodni, podczas burz porywisty.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady
deszczu, miejscami burze, po południu możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów podczas
burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
zachodni. Podczas burz porywy do 65 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 01.05.2018 do godz. 19:30 dnia 02.05.2018
W nocy Polska dostanie się pod wpływ wyżu z centrum na pograniczu Niemiec i Polski.
Tylko krańce południowo-wschodnie pozostaną w strefie frontu ciepłego. Z zachodu napłynie
chłodne powietrze polarne morskie. W dzień północna połowa kraju będzie w zasięgu wyżu
z centrum nad Litwą, a nad południową nasunie się płytka zatoka niżowa, związana z niżem
z rejonu Morza Śródziemnego. Pozostaniemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim, jedynie
nad krańce południowo-wschodnie napływać będzie bardzo ciepłe powietrze zwrotnikowe.
Ciśnienie wzrośnie, ale po południu zacznie spadać.
ważność od godz. 19:30 dnia 02.05.2018 do godz. 19:30 dnia 03.05.2018
Cała Polska znajdzie się w zasięgu zatoki niżowej i pofalowanego frontu atmosferycznego,
związanych z niżem znad Morza Tyrreńskiego. Nad południowo wschodnią i wschodnią Polskę
napływać będzie z południa bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Reszta
kraju pozostanie w napływającej z zachodu chłodniejszej masie powietrza polarnego
morskiego. Ciśnienie będzie spadać, ale po południu na zachodzie zacznie powoli rosnąć.
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