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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 11.06.2018 do godz. 19:30 dnia 12.06.2018
W nocy zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później wzrastające do dużego.
W drugiej połowie nocy opady deszczu, miejscami o umiarkowanym natężeniu. Możliwe również
burze. Prognozowana wysokość opadów na północy regionu od 5 mm do 15 mm, na południu od
15 mm do 25 mm. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby, z kierunków
północnych. W czasie burz wiatr porywisty.
W dzień zachmurzenie duże, po południu większe przejaśnienia. Opady deszczu, po południu
stopniowo zanikające. Początkowo na południu regionu opady o umiarkowanym natężeniu
i możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów od 5 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od
22°C do 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz wiatr
porywisty.
ważność od godz. 19:30 dnia 12.06.2018 do godz. 19:30 dnia 13.06.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr
słaby, zmienny kierunków północnych.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C. Wiatr słaby, zmienny.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 11.06.2018 do godz. 19:30 dnia 12.06.2018
Polska północna i wschodnia będzie w zasięgu zatoki niżu znad Morza Białego, południe
będzie na skraju zatoki niżu znad Węgier, nad pozostały obszar nasunie się słaby klin
Wyżu Azorskiego. Na południu i południowym wschodzie zaznaczy się strefa pofalowanego
frontu chłodnego. Południe Polski pozostanie w zasięgu wilgotnej i ciepłej masy
pochodzenia zwrotnikowego, nad pozostały obszar kraju napłynie chłodniejsze i bardziej
suche powietrze polarne morskie. W nocy ciśnienie będzie się wahać, w dzień nieco
spadnie.
ważność od godz. 19:30 dnia 12.06.2018 do godz. 19:30 dnia 13.06.2018
Polska będzie w słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia, na krańcach południowych
nadal zaznaczać się będzie strefa pofalowanego frontu chłodnego. Obszar kraju znajdzie
się w dość ciepłym i umiarkowanie wilgotnym powietrzu polarnym, jedynie na krańcach
południowych, w strefie frontu, powietrze będzie bardzo wilgotne. Ciśnienie powoli będzie
wzrastać.
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