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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 28.06.2018 do godz. 19:30 dnia 29.06.2018
W nocy zachmurzenie na ogół duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura
minimalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, po południu możliwe
burze. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C. Wiatr rano słaby, później umiarkowany,
porywisty, północny.
ważność od godz. 19:30 dnia 29.06.2018 do godz. 19:30 dnia 30.06.2018
W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C. Wiatr
na ogół umiarkowany, miejscami porywisty, północny.
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu możliwe przelotne opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h,
północny.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 28.06.2018 do godz. 19:30 dnia 29.06.2018
W nocy na południu kraju zaznaczał się będzie wpływ niżu z ośrodkiem nad Krymem,
pozostały obszar będzie w klinie wyżu znad Atlantyku. Zalegać będzie ciepła i wilgotna
masa powietrza polarnego morskiego. W dzień z północy na południe kraju przemieszczać się
będzie strefa mało aktywnego, chłodnego frontu atmosferycznego związanego z niżem
z ośrodkiem nad Morzem Białym, za którym napływać zacznie chłodniejsza masa powietrza.
Jedynie południowa Polska pozostanie jeszcze pod wpływem niżu znad Krymu, w ciepłym
i wilgotnym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie będzie spadać, w dzień po południu
zacznie rosnąć.
ważność od godz. 19:30 dnia 29.06.2018 do godz. 19:30 dnia 30.06.2018
Od północnego zachodu rozbudowywać się zacznie klin wyżu z centrum nad Morzem Norweskim,
jedynie w nocy na południu kraju zaznaczać się będzie jeszcze zatoka niżu znad Morza
Białego i chłodny front atmosferyczny. Z północy napływać będzie suche i chłodne
powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie rosło.
prognozę 22093/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Elżbieta Wojtczak-Gaglik, dnia 2018-06-28 12:11
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

