
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 07.08.2018 do godz. 19:30 dnia 08.08.2018   

  W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, nad ranem miejscami umiarkowane. Temperatura
minimalna od 16°C do 18°C. Wiatr na ogół słaby, południowo-wschodni.
  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu lub wieczorem lokalnie duże
i możliwe przelotne opady deszczu lub burze, zwłaszcza na południu regionu. Temperatura
maksymalna od 32°C do 34°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, w czasie burz
w porywach do 55 km/h.

ważność od godz. 19:30 dnia 08.08.2018 do godz. 19:30 dnia 09.08.2018   

  W nocy zachmurzenie umiarkowane, przed północą miejscami duże i lokalnie przelotne
opady deszczu i burze. Temperatura minimalna od 19°C do 21°C. Wiatr słaby, z kierunków
południowych, w czasie burz w porywach do 55 km/h.
  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu lokalnie duże i możliwe przelotne
opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 32°C do 34°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
południowo-wschodni, w czasie burz w porywach do 55 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 07.08.2018 do godz. 19:30 dnia 08.08.2018   

Nad zachodnią Polskę nasuwa się zatoka związana z niżem w rejonie Wysp Owczych, pozostała
część kraju będzie w zasięgu wyżu znad Białorusi. Z południowego zachodu napływa bardzo
ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie spada.

ważność od godz. 19:30 dnia 08.08.2018 do godz. 19:30 dnia 09.08.2018   

Zachodnia połowa kraju będzie w zasięgu płytkiej zatoki niżowej, wschodnia na skraju wyżu
znad Rosji. Na krańcach zachodnich i północnych zaznaczy się wpływ falującego frontu
atmosferycznego, poprzedzonego strefą zbieżności. Z południowego zachodu będzie napływać
bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie lekko wzrośnie.

prognozę 26484/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Mańczak, dnia 2018-08-07 11:45 

Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl. 
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