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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 06.10.2018 do godz. 19:30 dnia 07.10.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura
minimalna od 9°C do 12°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, z kierunków
południowych.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu,
głównie po południu. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
początkowo z kierunków południowych, później skręcający na zachodni i północno-zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 07.10.2018 do godz. 19:30 dnia 08.10.2018
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu.
Temperatura minimalna od 10°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni
i północny.
W dzień zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna od 15°C do 17°C.
Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 06.10.2018 do godz. 19:30 dnia 07.10.2018
W nocy od północnego zachodu nad obszar Polski nasuwać się zacznie płytka zatoka niżowa
i chłodny front atmosferyczny związana z niżem, którego ośrodek znad Bałtyku odsuwać się
będzie na wschód, nad Łotwę. W dzień zatoka ta przemieszczać się będzie z zachodu na
wschód kraju, a za nią od zachodu rozbudowywać się zacznie klin wyżowy związany z wyżem
z centrum nad Zatoką Biskajską. Pozostaniemy w ciepłej masie powietrza polarno-morskiego,
jedynie Pomorze przejściowo znajdzie się w chłodniejszej masie powietrza.
Ciśnienie będzie spadać, po południu w niedzielę zacznie wzrastać.
ważność od godz. 19:30 dnia 07.10.2018 do godz. 19:30 dnia 08.10.2018
Polska będzie pod wpływem rozległego wyżu rozciągającego się od Zatoki Biskajskiej przez
Niemcy po północno-zachodnie krańce Rosji. Jedynie w niedzielę wieczorem na południowym
wschodzie kraju zaznaczy się jeszcze wpływ zatoki niżowej i chłodnego frontu
atmosferycznego związanego z niżem z ośrodkiem odsuwającym się znad Łotwy na
północno-zachodnie krańce Rosji. Pozostaniemy w polarnej morskiej masie powietrza,
chłodniejszej na północy kraju, nieco cieplejszej na południu.
Ciśnienie będzie wzrastać.
prognozę 34712/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Edyta Socha, dnia 2018-10-06 09:59
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

