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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 28.10.2018 do godz. 19:30 dnia 29.10.2018
W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, lokalnie
o natężeniu umiarkowany. Prognozowana wysokość opadów od 5 mm do 15 mm. W drugiej połowie
nocy lub nad ranem miejscami mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura
minimalna od 3°C do 5°C. Wiatr słaby, tylko początkowo umiarkowany i na północy regionu
porywisty, wschodni i północno-wschodni, w drugiej połowie nocy zmienny.
W dzień zachmurzenie duże, po południu większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia.
Początkowo miejscami słabe opady deszczu lub mżawki oraz mgła ograniczająca widzialność
do 500 m. Temperatura maksymalna od 15°C do 17°C. Wiatr początkowo słaby, po południu
umiarkowany i miejscami porywisty, południowo-wschodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 29.10.2018 do godz. 19:30 dnia 30.10.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. Wiatr
umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Lokalnie słabe opady deszczu, głównie
w pierwszej połowie dnia. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C. Wiatr umiarkowany
i dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 28.10.2018 do godz. 19:30 dnia 29.10.2018
Polska będzie w zasięgu zatoki pogłębiającego się niżu, który znad rejonu Balearów
przemieści się nad Alpy. Z zatoką tą związany będzie wolno przemieszczający się na północ
front ciepły. Znajdująca się przed frontem północna połowa kraju pozostawać będzie
w chłodnym powietrzu polarnym morskim, przejściowo nad krańce północne dopłynie
chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Nad południe, a z czasem również nad
centralną część kraju napływać będzie znacznie cieplejsze powietrze pochodzenia
zwrotnikowego. Spadek ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 29.10.2018 do godz. 19:30 dnia 30.10.2018
Polska pozostanie w zasięgu wolno pogłębiającego się niżu, który przemieszczać się będzie
znad Alp nad Morze Północne. W nocy z centrum na północ przemieszczać się będzie front
ciepły i nad cały kraj zacznie napływać ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego,
w dzień z zachodu na wschód przemieszczać się będzie front chłodny za którym napłynie
chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie w nocy będzie spadać, w dzień zacznie
rosnąć.
prognozę 37795/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Janusz Zieliński, dnia 2018-10-28 12:35
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

