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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 30.05.2018 do godz. 19:30 dnia 31.05.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże i tam możliwe burze
z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C. Wiatr słaby,
południowo-wschodni. W czasie burz porywisty.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego i tam burze
z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz
do 15 mm. Temperatura maksymalna od 28°C do 30°C. Wiatr początkowo słaby, później
umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz porywy do 65 km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 31.05.2018 do godz. 19:30 dnia 01.06.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże i tam możliwe burze
z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C. Wiatr słaby,
południowo-wschodni. W czasie burz porywisty.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego i tam burze
z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz
do 25 mm. Temperatura maksymalna od 29°C do 31°C. Wiatr początkowo słaby, później
umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz porywy do 80 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 30.05.2018 do godz. 19:30 dnia 31.05.2018
Północno-wschodnia część Polski będzie na skraju wyżu znad Zatoki Botnickiej, w strefie
mało aktywnego frontu chłodnego, za którym nad ten obszar napłynie chłodniejsze powietrze
polarne. Pozostała część kraju będzie w zasięgu zatoki, związanej z płytkim niżem znad
Niemiec, w gorącym i wilgotnym powietrzu napływającym z południowego wschodu. Wystąpią
niewielkie wahania ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 31.05.2018 do godz. 19:30 dnia 01.06.2018
Północno-wschodnia i wschodnia część Polski będzie na skraju wyżu, którego centrum znad
północno-zachodniej Rosji przemieści się nad Białoruś, w chłodniejszym powietrzu
polarnym. Pozostały obszar kraju będzie pod wpływem zatoki, związanej z płytkimi
niżami, z ośrodkami nad Niemcami i Węgrami, w gorącej i wilgotnej masie powietrza. Na
południowym zachodzie kraju zaznaczy się wpływ linii zbieżności. W nocy niewielki
wzrost, a w dzień powolny spadek ciśnienia.
prognozę 18648/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Michał Mercik, dnia 2018-05-30 11:31
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

