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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 24.12.2018 do godz. 19:30 dnia 25.12.2018
W nocy zachmurzenie duże, jedynie początkowo większe przejaśnienia. Miejscami opady
śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami
porywisty, północno-zachodni i zachodni.
W dzień zachmurzenie duże. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu, po południu od
północnego-zachodu przechodzące w deszcz. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr
umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 25.12.2018 do godz. 19:30 dnia 26.12.2018
W nocy zachmurzenie duże. Miejscami opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura
minimalna od 0°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, zachodni
i północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże. Słabe opady deszczu ze śniegiem lub deszczu. Temperatura
minimalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo okresami porywisty,
północno-zachodni i zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 24.12.2018 do godz. 19:30 dnia 25.12.2018
W nocy Polska będzie w zasięgu wyżu z centrum nad Francją, dopiero nad ranem nad krańce
północne znad Skandynawii nasunie się płytka zatoka niżowa wraz z ciepłym frontem
atmosferycznym, która w ciągu dnia przemieszczać się będzie na południowy wschód. Polska
pozostawać będzie w chłodnym powietrzu polarnym morskim, jednak w dzień od północnego
zachodu, za frontem ciepłym, napływać zacznie cieplejsze powietrze polarne morskie. Na
północy kraju ciśnienie zacznie powoli spadać, na południu będzie rosło.
ważność od godz. 19:30 dnia 25.12.2018 do godz. 19:30 dnia 26.12.2018
Nad północną i wschodnią Polską z północnego zachodu na południowy wschód przemieszczać
się będzie płytka zatoka niżu znad Morza Barentsa i zachodniej Rosji wraz wycinkiem
ciepłym. Południowa i zachodnia część kraju znajdzie się na skraju układu wyżowego znad
Europy zachodniej i południowej. Z północnego zachodu napływać będzie dość ciepłe
powietrze polarne morskie i tylko Polska południowo-wschodnia znajdować się będzie
początkowo w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie będzie powoli rosło, jedynie
na krańcach południowych nieco spadnie.
prognozę 46724/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Mateusz Białecki, dnia 2018-12-24 12:24
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

