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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 29.11.2018 do godz. 19:30 dnia 30.11.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, lokalnie
spadek do -7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami w porywach do 55 km/h,
południowo-wschodni.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 30.11.2018 do godz. 19:30 dnia 01.12.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie nocy od zachodu regionu
wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od -6°C do -4°C. Wiatr słaby, z kierunków
południowych.
W dzień zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem
i deszcz, przejściowo marznący powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C.
Wiatr słaby, z kierunków południowych

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 29.11.2018 do godz. 19:30 dnia 30.11.2018
Zachodnia Polska znajdować się będzie w zasięgu głębokiego niżu znad północnego
Atlantyku, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. Pozostały obszar Polski
pozostanie na skraju rozległego wyżu, którego centrum znad zachodniej Rosji przemieści
się nad Kazachstan. Nad zachodnią Polskę napłynie ciepłe powietrze polarne morskie,
pozostały obszar kraju pozostanie w napływającym z północy, mroźnym powietrzu pochodzenia
arktycznego.
Ciśnienie spada.
ważność od godz. 19:30 dnia 30.11.2018 do godz. 19:30 dnia 01.12.2018
Polska znajdować się będzie na skraju rozległego i powoli wypełniającego się niżu znad
Morza Norweskiego, strefa południkowo ułożonego, mało aktywnego frontu przemieści się do
centrum. Napływać będzie cieplejsze powietrze polarne morskie, jedynie wschodnia Polska
pozostanie w mroźnym powietrzu pochodzenia arktycznego.
Ciśnienia spada.
prognozę 42778/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Janusz Zieliński, dnia 2018-11-29 12:24
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

