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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
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 11°C do 13°C. Wiatr
umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, południowo-wschodni.
W dzień zachmurzenie w pierwszej połowie dnia umiarkowane i duże, po południu
rozpogodzenia. Miejscami możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do
19°C. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, południowy
i południowo-wschodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 30.10.2018 do godz. 19:30 dnia 31.10.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C. Wiatr
początkowo umiarkowany, porywisty, w drugiej połowie nocy słaby, południowy.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 29.10.2018 do godz. 19:30 dnia 30.10.2018
W nocy Polska będzie w zasięgu głębokiego, aktywnego niżu wędrującego z rejonu Zatoki
Genueńskiej nad Holandię. Od części centralnej kraju na północ przemieści się front
ciepły. Z południa napłynie ciepłe i wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego.
W dzień będziemy w zasięgu niżu znad Morza Północnego. Z południowego zachodu na północny
wschód będzie wędrował chłodny front atmosferyczny. Napłynie za nim chłodniejsze
powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać.
ważność od godz. 19:30 dnia 30.10.2018 do godz. 19:30 dnia 31.10.2018
Będziemy w zasięgu rozległego układu niżowego z głównym ośrodkiem przemieszczającym się
znad Morza Północnego przez Morze Norweskie w rejon Islandii. Front chłodny szybko
odsunie się na północny wschód, poza granice Polski. W dzień stopniowo od wschodu
rozbuduje się klin wyżu znad Rosji. Z południowego zachodu będzie napływało chłodne
powietrze polarne morskie. Prognozuje się wzrost ciśnienia.
prognozę 37941/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Mateusz Białecki, dnia 2018-10-29 12:36
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

