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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 05.08.2018 do godz. 19:30 dnia 06.08.2018
W nocy zachmurzenie początkowo duże później umiarkowane. Na południu województwa
początkowo możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C.
Wiatr słaby, północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie początkowo duże, później małe i umiarkowane. Temperatura
maksymalna od 25°C do 27°C. Wiatr słaby, zmienny.
ważność od godz. 19:30 dnia 06.08.2018 do godz. 19:30 dnia 07.08.2018
W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C. Wiatr
słaby, południowo-wschodni.
W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 29°C do 31°C.
Wiatr słaby, południowo-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 05.08.2018 do godz. 19:30 dnia 06.08.2018
W nocy zachodnia i centralna Polska znajdzie się w zasięgu wyżu znad północnych Niemiec.
Na południu i wschdzie zaznaczy się jeszcze płytka zatoka niżowa z frontem chłodnym,
który najdłużej utrzymywać się będzie na Pogórzu Karpackim i w Karpatach. W drugiej
części nocy kolejny front chłodny, związany z niżem z rejonu Zatoki Botnickiej, dotrze
nad nasze wybrzeże. W dzień Polska będzie w zasięgu wyżu, którego centrum przemieści
się nad Dolny Śląsk, tylko na północnym wschodzie zaznaczy się wpływ mało aktywnego
frontu chłodnego. Z zachodu napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie.
W nocy wystąpi niewielki wzrost, a w dzień niewielkie wahania ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 06.08.2018 do godz. 19:30 dnia 07.08.2018
Polska będzie w zasięgu wyżu z centrami nad zachodnią Ukrainą i nad Bałkanami. W dzień
nad województwa zachodnie nasunie się płytka zatoka niżowa i z południowego zachodu
zacznie napływać nad ten obszar kraju gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Wystąpi
powolny spadek ciśnienia.
prognozę 26362/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Michał Mercik, dnia 2018-08-05 11:59
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

