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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 09.01.2019 do godz. 19:30 dnia 10.01.2019
W nocy zachmurzenie duże. Opady śniegu, w pierwszej połowie nocy także deszczu ze
śniegiem. Na południu województwa miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm.
Temperatura minimalna od -2°C do 0°C. Wiatr na ogół słaby, północny.
W dzień zachmurzenie na ogół duże. Okresami opady śniegu. Na południu województwa
miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, północny.
ważność od godz. 19:30 dnia 10.01.2019 do godz. 19:30 dnia 11.01.2019
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu.
Temperatura minimalna od -6°C do -4°C. Wiatr na ogół słaby, północny i północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady śniegu.
Temperatura maksymalna od -3°C do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków
zachodnich.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 09.01.2019 do godz. 19:30 dnia 10.01.2019
W nocy Polska będzie pod wpływem wypełniającego się niżu, którego ośrodek znad
Opolszczyzny przemieszczać się będzie na południe, poza granice kraju. W dzień będziemy
w zasięgu płytkiej zatoki związanej z niżem znad Adriatyku, a od zachodu zacznie
rozbudowywać się klin wyżu z rejonu Irlandii. Z północnego wschodu napływać będzie
chłodna masa powietrza. Wystąpi wzrost ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 10.01.2019 do godz. 19:30 dnia 11.01.2019
W nocy Polska będzie w zasięgu klina wyżu z rejonu Irlandii, w chłodnej masie powietrza.
W dzień nad północno-zachodnią część kraju nasunie się płytka zatoka niżowa, związana
z głębokim niżem znad północnej Skandynawii z frontem ciepłym, za którym napłynie
cieplejsze powietrze polarne morskie. Pozostały obszar kraju będzie w zasięgu klina
wyżowego, w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. W nocy ciśnienie jeszcze
wzrośnie, a w dzień zacznie spadać.
prognozę 1020/2019 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Ojrzyński, dnia 2019-01-09 12:40
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

