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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 23.08.2018 do godz. 19:30 dnia 24.08.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Lokalnie przelotne opady deszczu
i burze. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 10 mm. Temperatura minimalna od
18°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Podczas burz
wiatr porywisty.
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, możliwy
grad. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 40 mm. Temperatura maksymalna od 29°C
do 31°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy, po południu skręcający na zachodni
i północno-zachodni. Podczas burz wiatr w porywach do 85 km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 24.08.2018 do godz. 19:30 dnia 25.08.2018
W nocy zachmurzenie na ogół duże. Opady deszczu, początkowo miejscami burze.
Prognozowana wysokość opadów miejscami do 20 mm. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C.
Wiatr początkowo umiarkowany, później słaby, z kierunków zachodnich, w czasie burz
w porywach do 65 km/h.
W dzień zachmurzenie na ogół duże. Okresami opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów
miejscami do 15 mm. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
z kierunków zachodnich.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 23.08.2018 do godz. 19:30 dnia 24.08.2018
Polska będzie w zasięgu zatoki niskiego ciśnienia, związanej z niżem nad Skandynawią.
Niemal cały kraj będzie w bardzo ciepłym, polarnym morskim powietrzu. Jutro po południu
nad zachodnie rejony nasunie się strefa chłodnego frontu atmosferycznego, za którym
z północnego zachodu napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie
spadać.
ważność od godz. 19:30 dnia 24.08.2018 do godz. 19:30 dnia 25.08.2018
Polska pozostanie pod wpływem rozległej zatoki niżu znad północnej Skandynawii. W nocy
z piątku na sobotę, z zachodu na wschód kraju, będą przemieszczały się strefy dwóch
chłodnych frontów atmosferycznych. W sobotę we wschodniej połowie kraju zaznaczy się
jeszcze wpływ jednego z tych frontów. Niemal nad całą Polskę napłynie chłodniejsze
powietrze polarne morskie, jedynie krańce południowo-wschodnie pozostaną w cieplejszym
powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie powoli będzie spadać.
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