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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 08.05.2018 do godz. 19:30 dnia 09.05.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu,
w pierwszej połowie nocy również burze. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. Wiatr
przeważnie słaby, podczas burz porywisty, wschodni.
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu miejscami przelotne opady deszczu
i burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od
25°C do 27°C. Wiatr początkowo słaby, później słaby i umiarkowany, wschodni. Porywy
podczas burz do 65 km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 09.05.2018 do godz. 19:30 dnia 10.05.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Możliwe przelotne opady deszczu,
początkowo również burze. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. Wiatr przeważnie słaby,
podczas burz porywisty, wschodni.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Po południu miejscami przelotne opady
deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura
maksymalna od 25°C do 27°C. Wiatr początkowo słaby, później słaby i umiarkowany,
południowo-wschodni. Porywy podczas burz do 60 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 08.05.2018 do godz. 19:30 dnia 09.05.2018
Północna Polska będzie w zasięgu wyżu, którego centrum przemieści się nad pogranicze
Finlandii i Rosji, w suchej masie polarnej. Południowa część kraju będzie pod wpływem
płytkiej zatoki związanej z niżem z rejonu Morza Czarnego i nad ten obszar, ze wschodu
i południowego wschodu, napłynie wilgotne i cieplejsze powietrze polarne morskie. Wystąpi
spadek ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 09.05.2018 do godz. 19:30 dnia 10.05.2018
Północno-wschodnie krańce Polski pozostaną na skraju wyżu, którego centrum znajdzie się
nad północno-zachodnią Rosją. Pozostały obszar kraju będzie w zasięgu płytkiej zatoki
związanej z niżem z rejonu Morza Czarnego i niżem znad Węgier. Z południowego wschodu
napływać będzie ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie. Na wschodzie niewielki
wzrost, a na zachodzie niewielkie wahania ciśnienia.
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