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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 23.09.2018 do godz. 19:30 dnia 24.09.2018
W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu. Początkowo możliwe burze, głównie na południu
regionu. Temperatura minimalna od 6°C do 8°C. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45
km/h, w porywach do 80 km/h, na południu regionu możliwe porywy do 100 km/h, południowy
i południowo-wschodni, po północy skręcający na północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady
deszczu. Temperatura maksymalna od 10°C do 12°C. Wiatr umiarkowany i dość silny,
w porywach do 80 km/h, północno-zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 24.09.2018 do godz. 19:30 dnia 25.09.2018
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady
deszczu. Temperatura minimalna od 4°C do 6. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h,
północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 10°C do 12°C. Wiatr początkowo dość silny, okresami porywisty,
później umiarkowany, północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 23.09.2018 do godz. 19:30 dnia 24.09.2018
W nocy Polska będzie w zasięgu pogłębiającego się, dynamicznego i aktywnego niżu,
z ośrodkiem przemieszczającym się znad Sudetów nad Białoruś, z niżem tym związany będzie
układ frontów atmosferycznych. Początkowo przeważająca część kraju będzie w zasięgu
chłodnej masy polarnej morskiej, nad południe przejściowo napłynie powietrze ciepłe
polarne, morskie, w drugiej połowie nocy nad zachodnią część kraju zacznie napływać zimne
powietrze pochodzenia arktycznego. Początkowo szybki spadek ciśnienia, w drugiej połowie
nocy szybki wzrost ciśnienia.
W dzień Polska północno wschodnia będzie w zasięgu stosunkowo głębokiego niżu, który znad
Białorusi odsuwać się będzie dalej na północny wschód. Południowy zachód będzie na skraju
silnego wyżu z centrum nad Irlandią. Z północnego zachodu napływać będzie chłodne
powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie będzie wzrastać, przed południem szybko.
ważność od godz. 19:30 dnia 24.09.2018 do godz. 19:30 dnia 25.09.2018
W nocy przeważająca część Polski będzie w zasięgu silnego wyżu znad Anglii, tylko na
krańcach wschodnich zaznaczy się skraj niż znad Rosji, odsuwającego się dalej na wschód.
Z północnego zachodu napływać będzie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Wzrost
ciśnienia. Wzrost ciśnienia.
W dzień Polska będzie w zasięgu wyżu znad Belgii, w chłodnym powietrzu pochodzenia
arktycznego. Wzrost ciśnienia.
ego. Wzrost ciśnienia.
prognozę 33014/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Salanyk, dnia 2018-09-23 12:39
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

