Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
51-616 Wrocław ul. Parkowa 30
tel: 071-320-01-50, fax: 071-348-73-37
email: meteo.wroclaw@imgw.pl
www: www.imgw.pl

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 27.09.2018 do godz. 19:30 dnia 28.09.2018
W nocy zachmurzenie małe, początkowo miejscami umiarkowane. Temperatura minimalna od
9°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu województwa miejscami porywisty,
południowo-zachodni i południowy.
W dzień zachmurzenie początkowo małe, później umiarkowane i duże. Po południu wystąpią
przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C. Wiatr umiarkowany,
okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 28.09.2018 do godz. 19:30 dnia 29.09.2018
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w drugiej połowie nocy
rozpogodzenia. W pierwszej połowie nocy miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna od
4°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 27.09.2018 do godz. 19:30 dnia 28.09.2018
W nocy niemal cała Polska przejdzie pod wpływ niżu z ośrodkiem w rejonie Zatoki Fińskiej,
jedynie na południu kraju pogodę kształtować będzie słabnący klin wyżu znad Rumunii.
Z północnego zachodu w głąb kraju przemieszczać się będzie zatoka niżowa i związany z nią
chłodny front atmosferyczny. Z północnego zachodu zacznie napływać chłodne powietrze
polarne morskie, tylko na południu kraju zalegać będzie cieplejsze powietrze polarne
morskie.
Prognozuje się spadek ciśnienia.
W dzień ośrodek niżowy znad Zatoki Fińskiej przemieści się na wschód, nad Rosję,
a chłodny front atmosferyczny związany z tym niżem dotrze do centrum kraju. Z północnego
zachodu napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie, jedynie początkowo do
województw południowych napływać będzie z południowego zachodu ciepłe powietrze polarne
morskie.
Prognozuje się wzrost ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 28.09.2018 do godz. 19:30 dnia 29.09.2018
W ciągu kolejnej doby chłodny front atmosferyczny przemieści się na wschód poza granice
kraju, a nad całą Polską rozbuduje się klin wyżu znad Atlantyku. Z północnego zachodu
napłynie chłodne powietrze polarne morskie.
Prognozuje się wzrost ciśnienia.
prognozę 33541/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Ojrzyński, dnia 2018-09-27 11:46
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

