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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 11.09.2018 do godz. 19:30 dnia 12.09.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie możliwa mgła ograniczająca widzialność
do 500 m. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni
i południowy.
W dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 28°C do 30°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, z kierunków południowych, po południu skręcający na zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 12.09.2018 do godz. 19:30 dnia 13.09.2018
W nocy zachmurzenie małe, po północy wzrastające do umiarkowanego i dużego. Temperatura
minimalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby, początkowo zachodni, później północno-zachodni
i północny.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu miejscami opady
deszczu. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo
północny, później północno-wschodni i wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 11.09.2018 do godz. 19:30 dnia 12.09.2018
Polska północna znajdzie się w zasięgu rozległego układu niżowego z ośrodkami nad
Atlantykiem i północną Skandynawią, pozostała część kraju pozostanie w obszarze
podwyższonego ciśnienia. Na krańcach północnych będzie oddziaływał falujący front, a od
dzielnic centralnych na wschód przemieści się mało aktywny front ciepły. Z zachodu
napłynie ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie lekko spadnie.
ważność od godz. 19:30 dnia 12.09.2018 do godz. 19:30 dnia 13.09.2018
Początkowo nasunie się z północy płytka zatoka związana z niżem w rejonie Morza Białego,
po północy rozbuduje się od zachodu klin wyżu znad Atlantyku. Z północy na południe
będzie wędrował chłodny front atmosferyczny. Napłynie za nim chłodniejsze powietrze
polarne morskie. Ciśnienie początkowo będzie spadać, w drugiej części nocy i w czwartek
będzie rosło.
prognozę 31380/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Mańczak, dnia 2018-09-11 11:30
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

