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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 21.10.2018 do godz. 19:30 dnia 22.10.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami utworzy się mgła ograniczająca
widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C. Wiatr słaby, z kierunków
południowych.
W dzień zachmurzenie początkowo małe, później od północy województwa wzrastające do
dużego. Nad ranem miejscami utrzymywać się będzie mgła ograniczająca widzialność do 500
m. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C. Wiatr początkowo słaby, południowo-zachodni,
później słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 22.10.2018 do godz. 19:30 dnia 23.10.2018
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, w drugiej połowie
nocy zanikające. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
północno-zachodni i zachodni.
W dzień zachmurzenie całkowite. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C
do 9°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 75km/h, zachodni wieczorem skręcający na
północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 21.10.2018 do godz. 19:30 dnia 22.10.2018
W nocy nad Polskę nasunie się płytka zatoka związana z głębokim niżem nad Oceanem
Arktycznym. Nad ranem do zachodniego wybrzeża dotrze chłodny front atmosferyczny. W dzień
zatoka będzie się pogłębiać, a front będzie wędrował z północnego zachodu na południowy
wschód. Napłynie za nim chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie wolno spadać.
ważność od godz. 19:30 dnia 22.10.2018 do godz. 19:30 dnia 23.10.2018
W nocy przejściowo nad Polską rozbuduje się płytki klin wyżu znad Atlantyku. Front
chłodny przemieści się od dzielnic centralnych na południe i do rana znajdzie się poza
Polską. Po północy zaczniemy dostawać się pod wpływ zatoki niżowej. Z zachodu będzie
napływało chłodne powietrze polarne morskie. Wystąpią wahania ciśnienia.
W dzień Polska znajdzie się w zasięgu głębokiego, aktywnego niżu wędrującego znad
Skandynawii na wschód, w rejon Zatoki Ryskiej. Z północy na południe przemieści się układ
frontów atmosferycznych. Z północnego zachodu, za frontem chłodnym, zacznie napływać
chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie będzie spadać, po południu zacznie
rosnąć.
prognozę 36786/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Salanyk, dnia 2018-10-21 11:40
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

