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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 19.11.2018 do godz. 19:30 dnia 20.11.2018
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady śniegu, głównie
na południu regionu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, wschodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na południowym
zachodzie regionu możliwe słabe opady śniegu. Po południu lub wieczorem postępujące od
południa regionu opady śniegu lub śniegu z deszczem, przejściowo możliwy deszcz marznący,
powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, porywisty,
wschodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 20.11.2018 do godz. 19:30 dnia 21.11.2018
W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przejściowo
możliwy deszcz marznący, powodujący gołoledź. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C. Wiatr
umiarkowany, wschodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo możliwe słabe opady
śniegu, oraz deszcz marznący, powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 19.11.2018 do godz. 19:30 dnia 20.11.2018
Polska na przeważającym obszarze będzie na skraju wyżu znad Skandynawii, jedynie krańce
południowo-zachodnie obejmować będzie rozległy niż znad Półwyspu Iberyjskiego i Morza
Śródziemnego. Zaznaczać się będzie rozmyta strefa frontu okluzji, która stopniowo odsuwać
się będzie na północ. Początkowo na północy zaznaczać się będzie obecność masy
arktycznej, stopniowo od południa napływać będzie powietrze polarne, początkowo dość
wilgotne, potem nieco bardziej suche, znad rejonu Azji środkowo-zachodniej. Wieczorem na
krańcach południowych zaznaczy się rozmyta strefa frontu ciepłego. Spadek ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 20.11.2018 do godz. 19:30 dnia 21.11.2018
Przeważający obszar Polski pozostanie w zasięgu wyżu, którego centrum znad Skandynawii,
jedynie na południowym zachodzie i krańcach południowych zaznaczy się skraj niżów znad
zachodniego Atlantyku, a początkowo również znad Morza Śródziemnego. Na południu
zaznaczać się będzie rozmyta strefa frontu ciepłego. Pozostaniemy w zasięgu dość
chłodnego, przetransformowanego powietrza, które napłynęło ze wschodu. Wzrost ciśnienia.
prognozę 41224/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Michał Mercik, dnia 2018-11-19 11:55
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

