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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
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
słaby i umiarkowany, nad ranem miejscami porywisty, północny.
W dzień zachmurzenie początkowo małe, później umiarkowane i duże. Po południu możliwe
przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C. Wiatr umiarkowany,
w porywach do 55 km/h, północny.
ważność od godz. 19:30 dnia 30.06.2018 do godz. 19:30 dnia 01.07.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 7°C do 9°C. Wiatr
początkowo umiarkowany, później słaby, północny.
W dzień zachmurzenie początkowo małe, później umiarkowane i duże. Miejscami przelotne
opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C. Wiatr początkowo słaby, później
umiarkowany, porywisty, północny.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 29.06.2018 do godz. 19:30 dnia 30.06.2018
W nocy nad północno-zachodnią Polską rozbudowywać się zacznie klin wyżu z centrum nad
Morzem Norweskim. Reszta kraju będzie w zasięgu niżu z ośrodkami nad Ukrainą
i północno-zachodnią Rosją, w strefie przemieszczającego się z centrum na południe
chłodnego frontu atmosferycznego, za którym z północy napływać zacznie suche i chłodne
powietrze. Tylko województwa południowo-wschodnie pozostaną w wilgotnej i ciepłej masie
powietrza. W dzień wschodnia i południowo-wschodnia Polska pozostanie na skraju niżu znad
pogranicza Ukrainy i Rosji. Nad pozostałą częścią kraju rozbuduje się klin wyżu znad
Morza Norweskiego. Z północy napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie.
Ciśnienie będzie rosło.
ważność od godz. 19:30 dnia 30.06.2018 do godz. 19:30 dnia 01.07.2018
Polska będzie w zasięgu klina wyżu znad Skandynawii, w napływającym z północy chłodnym
powietrzu pochodzenia arktycznego. Ciśnienie będzie się wahać.
prognozę 22201/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Elżbieta Wojtczak-Gaglik, dnia 2018-06-29 12:01
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

