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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 03.12.2018 do godz. 19:30 dnia 04.12.2018
W nocy zachmurzenie duże, przejściowo z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady
deszczu. Temperatura minimalna od 3°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy
i południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże, po południu postępujące od zachodu regionu większe
przejaśnienia i rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, wieczorem stopniowo zanikające.
Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C wystąpi przed południem. Wiatr umiarkowany,
porywisty, przejściowo do 65 km/h, z kierunków zachodnich.
ważność od godz. 19:30 dnia 04.12.2018 do godz. 19:30 dnia 05.12.2018
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo miejscami duże. Temperatura
minimalna od -2°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, nad ranem słaby, północno-zachodni
i zachodni.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, zachodni, po południu skręcający na południowy.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 03.12.2018 do godz. 19:30 dnia 04.12.2018
Polska znajdzie się w zasięgu zatoki niżu znad Skandynawii. W nocy z zachodu napływać
będzie ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie. W dzień z zachodu na wschód
przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny, za którym zacznie napływać chłodne
i suche powietrze polarne morskie.
Ciśnienie w nocy się będzie wahać, w dzień od zachodu Polski zacznie szybko rosnąć.
ważność od godz. 19:30 dnia 04.12.2018 do godz. 19:30 dnia 05.12.2018
Polska będzie pod wpływem wyżu znad Europy Środkowej, jedynie początkowo w nocy na
północnym wschodzie i wschodzie zaznaczać się będzie wpływ zatoki niżowej z chłodnym
frontem atmosferycznym. Z zachodu i północnego zachodu napływać będzie chłodne powietrze
polarne morskie.
Ciśnienie początkowo jeszcze będzie rosnąć, w dzień stopniowo od zachodu zacznie spadać.
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