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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 24.07.2018 do godz. 19:30 dnia 25.07.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C. Wiatr
słaby, północny i północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Przelotne opady deszczu, po południu
miejscami burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadu podczas burz do 15 mm.
Temperatura maksymalna od 28°C do 30°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny, w czasie
burz w porywach do 65 km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 25.07.2018 do godz. 19:30 dnia 26.07.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo miejscami duże i tam
zanikające przelotne opady deszczu. Nad ranem krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność
do 300 m. Temperatura minimalna od 17°C do 19°C. Wiatr słaby, z kierunków północnych.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Przelotne opady deszczu i burze,
możliwy grad. Prognozowana wysokość opadu podczas burz do 25 mm. Temperatura maksymalna
od 27°C do 29°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, w czasie burz
w porywach do 70 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 24.07.2018 do godz. 19:30 dnia 25.07.2018
Polska będzie na skraju rozległego układu niżowego z ośrodkami w rejonie Morza Czarnego,
tylko krańce zachodnie i północne będą w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia.
Pozostaniemy w ciepłym polarnym morskim powietrzu, bardziej wilgotnym na wschodzie kraju.
Ciśnienie nie ulegnie większym zmianom.
ważność od godz. 19:30 dnia 25.07.2018 do godz. 19:30 dnia 26.07.2018
Nad województwa północne i zachodnie sięgnie słaby klin wyżu znad Rosji, reszta kraju
pozostanie w zasięgu niżu znad Morza Czarnego. Pozostaniemy w tej samej, ciepłej polarnej
morskiej masie powietrza. Ciśnienie lekko wzrośnie.
prognozę 25070/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Elżbieta Wojtczak-Gaglik, dnia 2018-07-24 11:59
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

