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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 16.08.2018 do godz. 19:30 dnia 17.08.2018
W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby,
południowo-wschodni.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 27°C do 29°C. Wiatr
słaby, południowo-wschodni i wschodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 17.08.2018 do godz. 19:30 dnia 18.08.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C. Wiatr
słaby, południowo-wschodni, w drugiej połowie nocy od zachodzu regionu, skręcający na
zachodni.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Wystąpią burz z przelotnymi opadami
deszczu. Temperatura maksymalna od 28°C do 30°C. Wiatr słaby, północno-zachodni. W czasie
burz porywy wiatru do 65 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 16.08.2018 do godz. 19:30 dnia 17.08.2018
Polska będzie w zasięgu wyżu znad północno-zachodniej Rosji, tylko na południowym
wschodzie kraju zaznaczy się wpływ płytkiego niżu z ośrodkiem nad Węgrami. W piątek
wieczorem do krańców północno-zachodnich zbliży się linia zbieżności, która poprzedzać
będzie front chłodny, związany z niżem z rejonu Morza Norweskiego. Nad
południowo-zachodnią część Polski, z południowego zachodu, napłynie gorące powietrze
pochodzenia zwrotnikowego, a północno-wschodnia pozostanie w chłodniejszym powietrzu
polarnym morskim. W nocy ciśnienie bez większych zmian, a w dzień powolny spadek.
ważność od godz. 19:30 dnia 17.08.2018 do godz. 19:30 dnia 18.08.2018
Z północnego zachodu w głąb kraju przemieszczać się będzie powoli płytka zatoka i front
chłodny należący do niżu z rejonu Morza Norweskiego. Front chłodny poprzedzać będzie
linia zbieżności, w obszarze której występować będą burze. Za frontem zacznie napływać
chłodniejsze powietrze polarne morskie. Wystąpi powolny wzrost ciśnienia.
prognozę 27738/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Edyta Socha, dnia 2018-08-16 10:52
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

