Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
51-616 Wrocław ul. Parkowa 30
tel: 071-320-01-50, fax: 071-348-73-37
email: meteo.wroclaw@imgw.pl
www: www.imgw.pl

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 26.05.2018 do godz. 19:30 dnia 27.05.2018
W nocy zachmurzenie małe, tylko początkowo miejscami umiarkowane lub duże i możliwy
przelotny deszcz. Po północy lokalnie utworzy się mgła ograniczająca widzialność do 300
m. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby, zmienny.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami wzrastające do dużego,
aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu lub burz. Prognozowana wysokość opadów
podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C. Wiatr na ogół słaby,
północno-wschodni i wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 27.05.2018 do godz. 19:30 dnia 28.05.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo miejscami duże i zanikające
przelotne opady deszczu lub burze. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby,
wschodni i południowo-wschodni.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu regionu miejscami duże i tam
możliwe przelotne opady deszczu lub burze. Temperatura maksymalna od 27°C do 29°C. Wiatr
umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz wiatr
w porywach do 60 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 26.05.2018 do godz. 19:30 dnia 27.05.2018
Północno-wschodnia część Polski pozostanie na skraju słabnącego wyżu znad Rosji.
Pozostały obszar kraju będzie w zasięgu płytkiej zatoki związanej z niżem, który znad
Węgier przemieści się nad Słowację. Od Zatoki Gdańskiej przez centrum po Małopolskę
przebiegać będzie front okluzji, powoli przemieszczający się na zachód kraju. Z południa
napływa ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie. Wystąpią niewielkie wahania
ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 27.05.2018 do godz. 19:30 dnia 28.05.2018
Polska będzie w zasięgu wyżu z centrum w rejonie Zatoki Ryskiej, tylko na krańcach
południowo-zachodnich zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki niżowej. Z południa nadal
napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie. W nocy wystąpi niewielki wzrost,
a w dzień niewielkie wahania ciśnienia.
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