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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 30.08.2018 do godz. 19:30 dnia 31.08.2018
W nocy zachmurzenie na ogół duże, jednak nad ranem większe przejaśnienia. Początkowo
przelotne opady deszczu, możliwe zanikające burze. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C.
Wiatr słaby, zachodni.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 31.08.2018 do godz. 19:30 dnia 01.09.2018
W nocy początkowo zachmurzenie umiarkowane, później stopniowy wzrost zachmurzenia do
dużego. Temperatura minimalna od 10°C do 12°C. Wiatr słaby, północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów do 10
mm. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C. Wiatr słaby, z kierunków północnych.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 30.08.2018 do godz. 19:30 dnia 31.08.2018
W nocy Polska będzie na skraju płytkiego niżu znad południowej Szwecji, a od Zatoki
Gdańskiej przez centrum po Górny Śląsk przebiegać będzie chłodny front atmosferyczny,
poprzedzony linią zbieżności, który stopniowo odsuwać się będzie na wschód kraju. W dzień
niż znad południowej Szwecji wypełniając się, przemieści się nad nad Bałtyk, a front
chłodny zaznaczy się początkowo tylko na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich. Od
zachodu rozbuduje się klin wyżowy. Z zachodu napływać będzie chłodne powietrze polarne
morskie, jedynie w nocy wschodnia część kraju pozostanie w ciepłym powietrzu polarnym
morskim. Ciśnienie będzie rosło.
ważność od godz. 19:30 dnia 31.08.2018 do godz. 19:30 dnia 01.09.2018
W nocy Polska będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia, tylko początkowo na krańcach
północnych zaznaczy się jeszcze wpływ nadal wypełniającego się niżu, którego ośrodek
powędruje w rejon Zatoki Ryskiej. Potem nad województwa południowe nasunie się płytka
zatoka z frontem ciepłym, związana z niżem znad północnych Włoch. W dzień front ciepły
przemieści się do dzielnic centralnych, tylko północna i północno-zachodnia część kraju
będzie w zasięgu wyżu z rejonu Morza Północnego. Przeważający obszar kraju pozostanie
w chłodnym powietrzu polarnym morskim, tylko nad południowo-wschodnie rejony napłynie
ciepłe powietrze polarne morskie. W nocy i początkowo w dzień ciśnienie bez zmian,
a potem zacznie rosnąć.
prognozę 29700/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrona, dnia 2018-08-30 11:31
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

