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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 11.10.2017 do godz. 19:30 dnia 12.10.2017
W nocy zachmurzenie przeważnie duże. W pierwszej połowie nocy miejscami słabe opady
deszczu. Temperatura minimalna od 8°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 w porywach do 55 km/h,
południowo-zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 12.10.2017 do godz. 19:30 dnia 13.10.2017
W nocy początkowo zachmurzenie duże i możliwe przelotne opady deszczu. Później
zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura minimalna od 7°C do 9°C. Wiatr
umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C. Wiatr
umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 11.10.2017 do godz. 19:30 dnia 12.10.2017
Podczas najbliższej doby przez Polskę z zachodu na wschód będzie przemieszczać się płytka
zatoka niżowa z układem frontów atmosferycznych. Będzie napływać powietrze polarne
morskie, w nocy za frontem ciepłym ciepłe, w dzień za frontem chłodnym chłodniejsze. Do
końca dnia ciepła masa powietrza utrzyma się jeszcze na południu i wschodzie kraju.
Wystąpią niewielkie wahania ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 12.10.2017 do godz. 19:30 dnia 13.10.2017
Podczas kolejnej doby Polska będzie na skraju niżu, którego ośrodek będzie przemieszczać
się znad środkowego Bałtyku nad północno-zachodnią Rosję. W nocy początkowo pogodę na
południu i wschodzie będzie kształtować chłodny front atmosferyczny. W dzień południowo
zachodnia część kraju przejdzie pod wpływ słabego klina wyżowego. Z północnego zachodu
będzie napływać powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie rosło.
prognozę 33293/2017 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Paweł Żuchowski, dnia 2017-10-11 12:25
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

