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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 09.06.2018 do godz. 19:30 dnia 10.06.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Początkowo przelotne opady deszczu
lub burze. Temperatura minimalna od 16°C do 18°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.
W czasie burz porywisty.
W dzień zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Burze z przelotnymi opadami deszczu,
możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz lokalnie do 40 mm. Temperatura
maksymalna od 27°C do 29°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.
Podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 10.06.2018 do godz. 19:30 dnia 11.06.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Początkowo przelotne opady deszczu lub
burze. W drugiej połowie nocy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m.
Temperatura minimalna od 17°C do 19°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni,
jedynie w pierwszej połowie nocy podczas burz porywisty.
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze,
możliwy grad. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
północno-zachodni. Podczas burz wiatr w porywach do 60 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 09.06.2018 do godz. 19:30 dnia 10.06.2018
Polska północno wschodnia będzie w zasięgu słabego wyżu znad Białorusi, na pozostałym
obszarze zaznaczy się obszar obniżonego ciśnienia i płytki ośrodek niżowy znad Saksonii.
Na południu i zachodzie zaznaczy się rozmyta strefa frontu ciepłego, oddzielająca
umiarkowanie ciepłe powietrze polarne, obejmujące północno wschodnią połowę kraju od
wilgotnego i bardzo ciepłego powietrza zwrotnikowego obejmującego pozostałą część Polski.
Ciśnienie w nocy będzie się wahać, w dzień wystąpi spadek ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 10.06.2018 do godz. 19:30 dnia 11.06.2018
Polska będzie w obszarze obniżonego ciśnienia, w ciągu dnia z północnego zachodu ku
centrum przemieszczać się będzie zatoka niżowa z frontem chłodnym oraz poprzedzającą go
linią zbieżności. Znaczna część kraju znajdzie się w zasięgu bardzo ciepłego i wilgotnego
powietrza zwrotnikowego, jedynie nad północny zachód, po przejściu frontu, zacznie
napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać, jedynie na
zachodzie w poniedziałek po przejściu frontu wystąpi wzrost ciśnienia.
prognozę 19886/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Salanyk, dnia 2018-06-09 12:22
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

