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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 10.10.2017 do godz. 19:30 dnia 11.10.2017
W nocy zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura minimalna od 9°C do 10°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 15°C do 16°C.
Wiatr umiarkowany, zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 11.10.2017 do godz. 19:30 dnia 12.10.2017
W nocy zachmurzenie duże. W drugiej połowie nocy, od zachodu województwa zanikające
opady deszczu. Temperatura minimalna od 9°C do 10°C. Wiatr umiarkowany,
południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura
maksymalna od 17°C do 18°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty do 50 km/h,
południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 10.10.2017 do godz. 19:30 dnia 11.10.2017
W ciągu najbliższej doby Polska będzie w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Zatoką Fińską oraz
związaną z nim płytką zatoką, która znad Bałtyku przemieści się nad północną Białoruś.
Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie układ frontów : ciepły, a następnie przez
Polskę północną chłodny. Z zachodu napływać będzie ciepła polarna morska masa powietrza,
jedynie nad Polskę północną przejściowo napłynie nieco chłodniejsza ale też polarna
morska masa.
W nocy wystąpi spadek a w dzień przejściowo wzrost ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 11.10.2017 do godz. 19:30 dnia 12.10.2017
W ciągu następnej doby Polska przejdzie pod wpływ kolejnego niżu, który utworzy się nad
południową Skandynawią. Układ frontów związany z tym ośrodkiem przemieszczał się będzie
przez Polskę z zachodu na wschód. W nocy będziemy w strefie frontu ciepłego, w dzień od
północnego zachodu przemieszczać się będzie strefa frontu chłodnego. Przeważający obszar
kraju będzie w ciepłej masie powietrza polarnego morskiego, jedynie nad krańce
północno-zachodnie w ciągu dnia, za frontem, napłynie chłodna, ale też polarna morska
masa.
Wystąpią wahania ciśnienia.
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