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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 10.07.2018 do godz. 19:30 dnia 11.07.2018
W nocy zachmurzenie na ogół duże. Miejscami opady deszczu, możliwe burze. Lokalnie
utworzy się mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 14°C do
16°C. Wiatr słaby, zmienny, w czasie burz w porywach do 60 km/h.
W dzień zachmurzenie na ogół duże. Okresami opady deszczu, możliwe burze. Temperatura
maksymalna od 21°C do 24°C. Wiatr początkowo słaby, później słaby i umiarkowany,
południowo-wschodni, w czasie burz w porywach do 65 km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 11.07.2018 do godz. 19:30 dnia 12.07.2018
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe opady deszczu. Lokalnie
utworzy się mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 13°C do
15°C. Wiatr słaby, początkowo zmienny, później zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu,
miejscami burze. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
zachodni, w czasie burz w porywach do 65 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 10.07.2018 do godz. 19:30 dnia 11.07.2018
Polska jest w obszarze obniżonego ciśnienia, z płytkim niżem nad zachodnią częścią kraju.
Nad województwami zachodnimi przebiega strefa pofalowanego frontu atmosferycznego,
przemieszczającego się wolno na wschód. Oddziela on ciepłe polarne morskie powietrze na
wschodzie kraju od chłodniejszego na krańcach zachodnich. Ciśnienie będzie wolno spadać.
ważność od godz. 19:30 dnia 11.07.2018 do godz. 19:30 dnia 12.07.2018
Pozostaniemy w obszarze obniżonego ciśnienia, front będzie wędrował od dzielnic
centralnych na wschód. Za frontem napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie.
Ciśnienie na północy i wschodzie będzie spadać, na zachodzie zacznie rosnąć.
prognozę 23410/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Ojrzyński, dnia 2018-07-10 12:17
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

