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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 31.08.2018 do godz. 19:30 dnia 01.09.2018
W nocy zachmurzenie na ogół duże, miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna od
11°C do 13°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny.
W dzień zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, po południu możliwe burze,
zwłaszcza na południu regionu. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura
maksymalna od 20°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 01.09.2018 do godz. 19:30 dnia 02.09.2018
W nocy zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna od 14°C do
16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.
W dzień zachmurzenie początkowo duże, później większe przejaśnienia i rozpogodzienia.
Po południu przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C. Wiatr
umiarkowany, okresami porywisty, wschodni i północno-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 31.08.2018 do godz. 19:30 dnia 01.09.2018
W nocy Polska znajdzie się pomiędzy dwoma płytkimi niżami: znad Bałtyku Południowego oraz
z rejonu Morza Śródziemnego, z głównym ośrodkiem nad Zatoką Genueńską. Łączący te układy
pofalowany front atmosferyczny będzie oddziaływał na południowym wschodzie i południu
kraju. Oddzieli on chłodne powietrze polarne morskie utrzymujące się nad przeważającą
częścią kraju od cieplejszego, też polarnego, powietrza na krańcach
południowo-wschodnich.
W dzień niż znad Bałtyku przemieści się w rejon Zatoki Ryskiej, wypełniając się powoli,
a niż na południu kontynentu powędruje nad północne Włochy. Polska znajdzie się
w obszarze podwyższonego ciśnienia, ale nadal na południu kraju będzie przebiegała strefa
małoaktywnego pofalowanego frontu, łączącego opisane wcześniej niże. Front będzie
rozdzielał ciepłe powietrze polarne morskie na południu od chłodnego na północy kraju.
Ciśnienie będzie rosło.
ważność od godz. 19:30 dnia 01.09.2018 do godz. 19:30 dnia 02.09.2018
Przeważająca część kraju będzie pod wpływem wyżu z centrum nad Morzem Północnym w nocy,
a później nad południową Szwecją. Na wybrzeżu zaznaczy się początkowo front okluzji, a na
krańca południowych nadal utrzyma się płytka zatoka niżowa z pofalowanym, zanikającym
frontem. Pozostaniemy w dość ciepłym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie będzie wolno
spadać.
prognozę 29842/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrona, dnia 2018-08-31 11:28
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

