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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 29.08.2018 do godz. 19:30 dnia 30.08.2018
W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.
W dzień zachmurzenie małe, po południu wzrastające do umiarkowanego i dużego. Późnym
popołudniem miejscami przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Prognozowana wysokość
opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, po południu skręcający na zachodni.
W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 30.08.2018 do godz. 19:30 dnia 31.08.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. W pierwszej połowie nocy miejscami przelotne
opady deszczu. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, zachodni.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C.
Wiatr słaby, północno-zachodni i północny.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 29.08.2018 do godz. 19:30 dnia 30.08.2018
Początkowo cała Polska będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia, jednak już w nocy znad
Niemiec powoli nasuwać się zacznie płytki niż, który wraz z układem frontów
atmosferycznych przemieszczać się będzie na północny wschód. Około południa związany
z niżem front chłodny dotrze do zachodnich granic naszego kraju. Przed frontem chłodnym
przebiegać będzie linia zbieżności. Znajdująca się nad Polską dość chłodna polarna morska
masa powietrza będzie stopniowo wypierana przez napływające z południowego zachodu ciepłe
powietrze polarne morskie, po przejściu frontu chłodnego od zachodu ponownie zacznie
napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać, jutro po
południu od zachodu zacznie rosnąć.
ważność od godz. 19:30 dnia 30.08.2018 do godz. 19:30 dnia 31.08.2018
Polska znajdzie się w zasięgu rozbudowującego się od zachodu klina wyżowego, tylko
północna część kraju pozostanie w zasięgu niżu znad Bałtyku. W nocy na wschodzie
przebiegać będzie chłodny front atmosferyczny, który stopniowo odsunie się na wschód
i w ciągu dnia już tylko krańce południowe pozostaną w jego zasięgu. Z zachodu napływać
będzie chłodne powietrze polarne morskie, jedynie południowo-wschodnia część kraju
pozostanie w ciepłym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie będzie rosło.
prognozę 29556/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Janusz Zieliński, dnia 2018-08-29 12:20
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

