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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 09.07.2018 do godz. 19:30 dnia 10.07.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. W pierwszej połowie nocy miejscami przelotne
opady deszczu. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby, zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady
deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 20 mm.
Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C. Wiatr słaby, zmienny, podczas burz w porywach do
70 km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 10.07.2018 do godz. 19:30 dnia 11.07.2018
W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna od
14°C do 16°C. Wiatr słaby, zmienny, podczas burz w porywach do 60 km/h.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze,
możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna
od 22°C do 24°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych, podczas burz w porywach do 60
km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 09.07.2018 do godz. 19:30 dnia 10.07.2018
W nocy Polska będzie w obszarze obniżonego ciśnienia. W województwach północno-zachodnich
oddziaływać będzie mało aktywny chłodny front atmosferyczny, związany z niżem znad Danii.
W dzień Polska pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia. Od wybrzeża przez centrum po
Śląsk rozciągać się będzie strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Nad zachodnią
połowę Polski napłynie chłodniejsze i wilgotne powietrze polarne morskie, wschodnia
pozostanie w cieplejszej i bardziej suchej masie powietrza. Wystąpią niewielkie wahania
ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 10.07.2018 do godz. 19:30 dnia 11.07.2018
Polska pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia. W zachodniej połowie kraju zalegać
będzie pofalowany front atmosferyczny, na którym utworzy się płytki ośrodek niżowy.
Polska pozostanie w polarnej morskiej masie powietrza, na zachodzie chłodniejszej, na
wschodzie cieplejszej. Ciśnienie będzie spadać.
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