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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 27.06.2018 do godz. 19:30 dnia 28.06.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo miejscami zanikające przelotne opady
deszczu i burze, a po północy od wschodu województwa przemieszczać będzie się kolejna
strefa opadów. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 13°C do
15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz porywisty, północno-wschodni.
W dzień zachmurzenie duże, po południu większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, po
południu możliwe również burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura
maksymalna od 20°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni, podczas burz
w porywach do 60 km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 28.06.2018 do godz. 19:30 dnia 29.06.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przed północą miejscami przelotne opady
deszczu. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, po południu okresami duże. Po południu możliwe
przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 15 mm.
Temperatura maksymalna od 25°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północy, podczas burz
w porywach do 60 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 27.06.2018 do godz. 19:30 dnia 28.06.2018
Przeważająca część kraju będzie na skraju niżu z ośrodkami nad Morzem Czarnym i Morzem
Egejskim, tylko nad województwa północne sięgnie klin wyżu znad Atlantyku. Nad dzielnice
południowo-wschodnie nasunie się ciepły front atmosferyczny. Napłynie za nim ciepłe
i wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego, reszta Polski pozostanie w powietrzu
polarnym morskim. Ciśnienie będzie spadać.
ważność od godz. 19:30 dnia 28.06.2018 do godz. 19:30 dnia 29.06.2018
Prawie cała Polska będzie na skraju niżu z ośrodkiem w rejonie Krymu, tylko na
północnym-zachodzie zaznaczy się wpływ wyżu znad Morza Norweskiego. W piątek po południe
nad województwa północne nasunie się chłodny front atmosferyczny i będzie wolno
przemieszczał się na południe. Napłynie za nim chłodne powietrze polarne morskie.
Ciśnienie w nocy będzie spadać, w dzień nie ulegnie większym zmianom.
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