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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 29.09.2018 do godz. 19:30 dnia 30.09.2018
W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C. Wiatr
słaby, południowo-wschodni i południowy.
W dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, na południu województwa miejscami porywisty, z kierunków południowych.
ważność od godz. 19:30 dnia 30.09.2018 do godz. 19:30 dnia 01.10.2018
W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, południowy.
W dzień zachmurzenie początkowo małe, później umiarkowane, miejscami duże. Temperatura
maksymalna od 16 do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, po
południu skręcający na zachodni i północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 29.09.2018 do godz. 19:30 dnia 30.09.2018
W nocy Polska będzie pod wpływem wyżu z centrami nad Czechami i zachodnią Ukrainą,
tylko nad wybrzeże sięgnie płytka zatoka, związana z niżem z rejonu Morza Norweskiego.
W dzień będziemy w zasięgu wyżu z centrum nad Ukrainą. Pozostaniemy w chłodnym powietrzu
polarnym morskim. W dzień nad południowo-zachodnią część kraju napłynie nieco cieplejsze
powietrze. Wystąpi spadek ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 30.09.2018 do godz. 19:30 dnia 01.10.2018
W nocy Polska pozostanie na skraju wyżu, którego centrum przemieści się nad środkową
Rosję, tylko zachodnie wybrzeże będzie w strefie mało aktywnego frontu okluzji. W dzień
Polska będzie pod wpływem zatoki, związanej z płytkim niżem znad południowego Bałtyku,
w strefie rozmywającego się frontu okluzji. Pod wieczór nad północno-zachodnią część
kraju nasunie się front chłodny należący do niżu z rejonu południowej Szwecji. W dzień,
z zachodu, napłynie wilgotne i nieco cieplejsze powietrze polarne morskie. Wystąpi
znaczny spadek ciśnienia.
prognozę 33787/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Ojrzyński, dnia 2018-09-29 11:44
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

