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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 03.08.2018 do godz. 19:30 dnia 04.08.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo miejscami duże i tam
zanikające przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna od 19°C do 21°C. Wiatr
słaby, zmienny. Podczas burz wiatr porywisty.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Miejscami przelotne opady deszczu
i burze. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 20 mm. Temperatura
maksymalna od 30°C do 32°C. Wiatr słaby, zmienny. Podczas burz wiatr w porywach do 65
km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 04.08.2018 do godz. 19:30 dnia 05.08.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Miejscami przelotne opady
deszczu, w pierwszej połowie nocy zanikające burze. Temperatura minimalna od 19°C do
21°C. Wiatr słaby, zmienny. Podczas burz wiatr w porywach do 60 km/h.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Miejscami przelotne opady deszczu
i burze. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od
27°C do 29°C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Podczas burz wiatr w porywach do 70
km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 03.08.2018 do godz. 19:30 dnia 04.08.2018
Polska będzie znajdować się w obszarze podwyższonego ciśnienia. Przejściowo zaznaczać się
będzie obecność płytkiej zatoki niżowej z chłodnym frontem atmosferycznym,
przemieszczającej się z północnego-zachodu na południowy wschód, za którą nad województwa
północne zacznie napływać nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. Pozostała część
kraju pozostanie w gorącym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie powoli będzie
spadać.
ważność od godz. 19:30 dnia 04.08.2018 do godz. 19:30 dnia 05.08.2018
Polska znajdzie się w zasięgu płytkiej zatoki, związanej z niżem z rejonu Morza Białego.
Z północnego-zachodu w głąb kraju przemieszczać się będzie kolejny, chłodny front
atmosferyczny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie
w nocy będzie spadać, w dzień od południowego zachodu zacznie powoli rosnąć.
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