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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 12.09.2018 do godz. 19:30 dnia 13.09.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C. Wiatr
słaby, z kierunków północnych.
W dzień zachmurzenie początkowo umiarkowane, po południu okresami duże, wieczorem
miejscami przelotne opady deszczu lub burze, zwłaszcza na południu regionu. Temperatura
maksymalna od 23°C do 25°C. Wiatr przeważnie słaby, północno-wschodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 13.09.2018 do godz. 19:30 dnia 14.09.2018
W nocy zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym.
Początkowo na południu regionu możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm.
Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby, północno-wschodni i północny.
W dzień zachmurzenie na ogół duże, okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od
18°C do 20°C. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków północnych.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 12.09.2018 do godz. 19:30 dnia 13.09.2018
W nocy na północy i północnym zachodzie Polski zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki
związanej z rozległym niżem z rejonu Morza Białego i frontu chłodnego, który
przemieszczać się będzie znad Pomorza w kierunku do centrum i rano przebiegać będzie od
Ziemi Lubuskiej przez Kujawy po Podlasie. W dzień nad krańce północne Polski sięgnie
słaby klin wyżu znad Atlantyku. Od Ziemi Lubuskiej przez centrum po północną
Lubelszczyznę przebiegać będzie pofalowany, prawie stacjonarny, front chłodny. Nad
północną połowę Polski napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie, a południowa
pozostanie w cieplejszej masie powietrza. Ciśnienie nieco wzrośnie.
ważność od godz. 19:30 dnia 13.09.2018 do godz. 19:30 dnia 14.09.2018
Polska będzie w słabogradientowym obszarze, lekko podwyższonego ciśnienia, w strefie
pofalowanego frontu chłodnego. W nocy strefa frontu przebiegać będzie od Dolnego Śląska
przez centrum po Podlasie, a w piątek przemieszczać się będzie bardzo powoli nad
południowo-wschodnią część kraju. Nad przeważającą część Polski napłynie chłodne
powietrze polarne morskie, tylko południowo-wschodnie rejony pozostaną w cieplejszym
powietrzu. Wystąpią niewielkie wahania ciśnienia.
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