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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 17.12.2018 do godz. 19:30 dnia 18.12.2018
W nocy zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Miejscami
utworzy się mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -1°C do
1°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy.
W dzień zachmurzenie duże. Po południu większe przejaśnienia. Początkowo miejscami
możliwa mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Przed południem miejscami opady deszczu
ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
z kierunków południowych.
ważność od godz. 19:30 dnia 18.12.2018 do godz. 19:30 dnia 19.12.2018
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W pierwszej
połowie nocy miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od
-4°C do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.
W dzień zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, południowo-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 17.12.2018 do godz. 19:30 dnia 18.12.2018
Polska będzie pod wpływem wyżu znad Rosji. W dzień nad województwa zachodnie nasunie się
płytka niżowa z frontem okluzji. Nad przeważającą częścią kraju utrzyma się chłodne
powietrze pochodzenia arktycznego, tylko nad dzielnice zachodnie zacznie napływać
cieplejsze powietrze polarno-morskie z południa. Ciśnienie w nocy będzie spadać, w dzień
zacznie rosnąć.
ważność od godz. 19:30 dnia 18.12.2018 do godz. 19:30 dnia 19.12.2018
Wschodnia połowa kraju będzie w zasięgu wyżu znad Rosji, zachodnia na skraju niżu znad
Atlantyku. Na wschodzie utrzyma się chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego,
dzielnice zachodnie znajdą się w cieplejszym powietrzu polarno-morskim. Ciśnienie będzie
ulegać niewielkim wahaniom.
prognozę 45607/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Michał Mercik, dnia 2018-12-17 11:48
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

