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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 13.07.2018 do godz. 19:30 dnia 14.07.2018
W nocy zachmurzenie początkowo duże, później większe przejaśnienia i rozpogodzenia.
W pierwszej połowie nocy miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana
wysokość opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, podczas burz porywisty, północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu umiarkowane i duże. Po południu
miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm.
Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C. Wiatr początkowo słaby, później umiarkowany,
północno-zachodni, podczas burz w porywach do 60 km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 14.07.2018 do godz. 19:30 dnia 15.07.2018
W nocy zachmurzenie początkowo duże, później małe i umiarkowane. Początkowo miejscami
przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu umiarkowane, miejscami duże. Po
południu miejscami przelotne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm.
Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 13.07.2018 do godz. 19:30 dnia 14.07.2018
Województwa zachodnie
wyżu z centrum z rejonu
płytkiego niżu, którego
Pozostaniemy w chłodnym
ciśnienia.

i południowo-zachodnie Polski znajdą się w zasięgu słabego klina
Kanału La Manche. Pozostały obszar kraju będzie pod wpływem
ośrodek znad Litwy przemieszczać się będzie powoli nad Białoruś.
i wilgotnym powietrzu polarnym morskim. Wystąpi niewielki wzrost

ważność od godz. 19:30 dnia 14.07.2018 do godz. 19:30 dnia 15.07.2018
Województwa zachodnie pozostaną w zasięgu słabego wyżu znad Niemiec, a w pozostałej
części Polski pogodę kształtować będzie płytka zatoka związana z niżem, którego ośrodek
przemieści się nad wschodnią Ukrainę. Pozostaniemy w chłodnym i wilgotnym powietrzu
polarnym morskim. Ciśnienie nie ulegnie większej zmianie.
prognozę 23840/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Marek Kurowski, dnia 2018-07-13 11:46
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

