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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 31.12.2018 do godz. 19:30 dnia 01.01.2019
W nocy zachmurzenie duże, początkowo z większymi przejaśnieniami. Po północy
postępujące od zachodu regionu słabe opady deszczu. Lokalnie możliwy deszcz marznący
powodujący gołoledź, zwłaszcza na południu regionu. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C
wystąpi przed północą, później wzrost temperatury do około 3°C nad ranem. Wiatr słaby,
nad ranem umiarkowany, początkowo północno-zachodni i zachodni, później
południowo-zachodni i południowy.
W dzień zachmurzenie duże, po południu z większymi przejaśnieniami. Okresami opady
deszczu. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny,
porywisty, po południu w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 01.01.2019 do godz. 19:30 dnia 02.01.2019
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu i deszczu
ze śniegiem, miejscami śniegu. Temperatura minimalna od 0°C do 1°C. Wiatr dość silny,
okresami silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, zachodni
i północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu, rano
także śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna od 1°C do 2°C. Wiatr umiarkowany i dość
silny, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 31.12.2018 do godz. 19:30 dnia 01.01.2019
Polska będzie w zasięgu głębokiego i rozległego niżu z ośrodkiem przemieszczającym się
znad Morza Norweskiego nad Finlandię. Z północnego zachodu na południowy wschód
przemieszczał się będzie układ frontów atmosferycznych. W nocy napłynie z zachodu
wilgotne i ciepłe powietrze polarne morskie, a w dzień od północnego zachodu zacznie
napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Wystąpi znaczny spadek ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 01.01.2019 do godz. 19:30 dnia 02.01.2019
Polska pozostanie na skraju głębokiego niżu, którego ośrodek znad Finlandii przemieści
się nad Białoruś. Z północy napływać będzie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.
W nocy ciśnienie jeszcze nieco spadnie, a w dzień zacznie rosnąć.
prognozę 47857/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Mańczak, dnia 2018-12-31 12:30
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

