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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 01.12.2018 do godz. 19:30 dnia 02.12.2018
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo możliwe opady deszczu
i deszczu marznącego powodującego gołoledź. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.
W dzień zachmurzenie duże, przed południem większe przejaśnienia. Wieczorem na
zachodzie województwa miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4°C do
6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków południowych.
ważność od godz. 19:30 dnia 02.12.2018 do godz. 19:30 dnia 03.12.2018
W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C.
Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7°C
do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 01.12.2018 do godz. 19:30 dnia 02.12.2018
Polska będzie pod wpływem zatoki związanej z niżem znad Morza Norweskiego, a od dzielnic
centralnych na wschód kraju przemieszczać się będzie front okluzji. W niedzielę nad
województwa zachodnie nasunie się strefa frontu ciepłego. Z zachodu napływać będzie
wilgotne i ciepłe powietrze polarne morskie, tylko w nocy północno-wschodnie i wschodnie
rejony kraju pozostaną w chłodnej masie pochodzenia arktycznego. Wystąpi spadek
ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 02.12.2018 do godz. 19:30 dnia 03.12.2018
Polska pozostanie pod wpływem zatoki związanej z niżem z głównym ośrodkiem w rejonie
Morza Norweskiego i wtórnymi ośrodkami nad Morzem Północnym i południową Szwecją. Przez
obszar kraju, z zachodu na wschód, przemieszczać się będą kolejne fronty atmosferyczne.
Z zachodu nadal napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie. Wystąpi dalszy spadek
ciśnienia.
prognozę 43091/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Mateusz Białecki, dnia 2018-12-01 12:27
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

