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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 21.09.2018 do godz. 19:30 dnia 22.09.2018
W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura minimalna
od 10°C do 12°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 65km/h, południowo-zachodni i zachodni.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Możliwe przelotne opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h,
zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 22.09.2018 do godz. 19:30 dnia 23.09.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna od 7°C do 9°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, zachodni.
W dzień zachmurzenie umiarkowane wzrastające po południu od zachodu województwa do
dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C. Wiatr
umiarkowany, południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 21.09.2018 do godz. 19:30 dnia 22.09.2018
W nocy, z zachodu na wschód Polski, przemieszczać się będzie zatoka z aktywnym frontem
chłodnym, związana z głębokim niżem, którego główny ośrodek znajdzie się nad środkową
Norwegią, a wtórny w rejonie Oslo. Za frontem przejściowo rozbuduje się słaby klin
wyżowy. W dzień będziemy pod wpływem płytkiej zatoki, związanej z pogłębiającym się
niżem, którego ośrodek wędrować będzie wzdłuż zachodniego wybrzeża Norwegii. Z zachodu
napłynie znacznie chłodniejsze powietrze polarne morskie. W nocy początkowo spadek
ciśnienia, a po północy ciśnienie zacznie rosnąć. W dzień ciśnienie bez zmian.
ważność od godz. 19:30 dnia 22.09.2018 do godz. 19:30 dnia 23.09.2018
Północna połowa Polski będzie na skraju niżu, który przemieści się nad nad Ocean
Arktyczny, a południowa znajdzie się w zasięgu wyżu znad Bałkanów. W niedzielę, nad
południowo-zachodnią część kraju nasunie się płytki ośrodek niżowy z układem frontów
atmosferycznych, który z niedzieli na poniedziałek przesuwać się będzie do centrum kraju.
Pozostaniemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim. W nocy ciśnienie bez większych zmian,
a w dzień zacznie spadać.
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