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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO

- AKTUALIZACJA

Aktualizacja dotyczy: korekty edytorskiej
ważność od godz. 19:30 dnia 26.08.2018 do godz. 19:30 dnia 27.08.2018
W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od 8°C do 10°C. Wiatr
słaby, zachodni.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.
ważność od godz. 19:30 dnia 27.08.2018 do godz. 19:30 dnia 28.08.2018
W nocy zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, nad ranem wzrastające do dużego.
Temperatura minimalna od 10°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy
i południowo-zachodni.
W dzień początkowo zachmurzenie duże, możliwe słabe opady deszczu, po południu większe
przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 20°C do 23°C. Wiatr przeważnie umiarkowany,
zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 26.08.2018 do godz. 19:30 dnia 27.08.2018
W nocy Polska będzie w zasięgu klina Wyżu Azorskiego, tylko w województwach wschodnich
i na Podkarpaciu zaznaczy się jeszcze wpływ pofalowanego frontu chłodnego. W dzień nadal
będziemy w obszarze podwyższonego ciśnienia, tylko początkowo na krańcach
południowo-wschodnich nadal oddziaływał będzie front atmosferyczny, a potem nad
północno-zachodnią część kraju nasunie się płytka zatoka z mało aktywnym frontem okluzji,
związana z niżem z rejonu Morza Północnego. Pozostaniemy w chłodnym powietrzu, polarnym
morskim. W nocy wystąpi niewielki wzrost, a w dzień nieznaczny spadek ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 27.08.2018 do godz. 19:30 dnia 28.08.2018
Przez Polskę, z zachodu na wschód, przemieszczać się będzie płytka zatoka z mało
aktywnym frontem okluzji, związana z niżem, którego ośrodek znad Danii przesunie się nad
północną część Bałtyku. Z zachodu napływać będzie wilgotne powietrze polarne morskie.
W nocy niewielkie wahania, a w dzień nieznaczny wzrost ciśnienia.
prognozę 29164/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrona, dnia 2018-08-26 14:31
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

