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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 01.08.2018 do godz. 19:30 dnia 02.08.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w pierwszej połowie nocy miejscami duże i tam
wystąpią burze z opadami deszczu. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura
minimalna od 19°C do 21°C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz w porywach do 65 km/h.
W dzień zachmurzenie małe, po południu umiarkowane, miejscami duże i tam wystąpią burze
z deszczem i gradem. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm. Temperatura maksymalna od
31°C do 34°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz
z porywach do 70 km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 02.08.2018 do godz. 19:30 dnia 03.08.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Początkowo miejscami burze
z przelotnymi opadami deszczu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm.
Temperatura minimalna od 19°C do 21°C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz porywy do 70
km/h.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami wystąpią burze z opadami
deszczu, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura
maksymalna od 30°C do 32°C. Wiatr słaby, północny. W czasie burz porywy do 70 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 01.08.2018 do godz. 19:30 dnia 02.08.2018
Polska będzie w zasięgu klina wyżowego rozciągającego się od Atlantyku przez zachód
Europy po Rosję. W nocy na krańcach północno-zachodnich, a w dzień na północy kraju
będzie oddziaływał chłodny front atmosferyczny. Pozostaniemy w tej samej, upalnej
i wilgotnej masie powietrza. Ciśnienie w nocy będzie rosło, w dzień lekko spadnie.
ważność od godz. 19:30 dnia 02.08.2018 do godz. 19:30 dnia 03.08.2018
Będziemy nadal w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku. Front chłodny będzie bardzo wolno
wędrował znad Pomorza na południowy wschód, do centrum kraju. Napłynie za nim nieco
chłodniejsze powietrze polarne morskie. Prognozowany jest niewielki spadek ciśnienia.
prognozę 26023/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Edyta Socha, dnia 2018-08-01 12:39
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

