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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 27.10.2018 do godz. 19:30 dnia 28.10.2018
W nocy zachmurzenie duże. Postępujące od wschodu województwa opady deszczu. Temperatura
minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby, z kierunków północnych.
W dzień zachmurzenie całkowite. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym.
Prognozowana wysokość opadów do 25 mm. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, północno-wschodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 28.10.2018 do godz. 19:30 dnia 29.10.2018
W nocy zachmurzenie duże i opady deszczu. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, północno-wschodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu,
po południu stopniowo zanikające. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, po południu okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 27.10.2018 do godz. 19:30 dnia 28.10.2018
W nocy północ Polski będzie początkowo na skraju niżu znad Łotwy, który do rana odsunie
się na wschód, a w jego miejsce od północnego zachodu rozbuduje się słaby klin wyżowy
znad Skandynawii. Nad południową Polskę stopniowo nasuwać się będzie zatoka niżowa
z ciepłym frontem atmosferycznym, związana z rozległym niżem znad Balearów. Przed
frontem, z północnego wschodu napływać będzie zimne powietrze pochodzenia arktycznego, za
frontem, z południa zacznie napływać ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie
rosło, w ciągu dnia na południu kraju zacznie spadać.
ważność od godz. 19:30 dnia 28.10.2018 do godz. 19:30 dnia 29.10.2018
Zatoka niżowa wraz z ciepłym frontem atmosferycznym związana z rozległym niżem znad
Balearów będzie się pogłębiać i powoli przemieszczać z południa na północ. W ciągu dnia
linia frontu ciepłego przebiegać będzie od Dolnego Śląska, przez północne Mazowsze po
Podlasie. Północna część kraju znajdzie się na skraju umacniającego się wyżu znad
północnej Skandynawii. Nadal przed frontem ciepłym, z północnego wschodu napływać będzie
zimne powietrze pochodzenia arktycznego, za frontem, z południa napływać będzie bardzo
ciepłe powietrze polarne morskie wymieszane z powietrzem pochodzenia zwrotnikowego.
W całym kraju ciśnienie będzie spadać.
prognozę 37657/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Mateusz Białecki, dnia 2018-10-27 12:18
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

