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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
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, głównie
w południowej części województwa. Później zachmurzenie przeważnie umiarkowane.
Temperatura minimalna od 8°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.
ważność od godz. 19:30 dnia 13.10.2017 do godz. 19:30 dnia 14.10.2017
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna od 8°C do
9°C. Wiatr słaby, zachodni.
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 18°C do 19°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 12.10.2017 do godz. 19:30 dnia 13.10.2017
Polska będzie na skraju niżu, którego ośrodek będzie przemieszczać się znad Bałtyku nad
północno-zachodnią Rosję. W nocy początkowo pogodę na południu i wschodzie będzie
kształtować chłodny front atmosferyczny. W ciągu dnia od południowego zachodu
rozbudowywać się będzie klin wyżowy. Z północnego zachodu będzie napływać chłodne
powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie rosło.
ważność od godz. 19:30 dnia 13.10.2017 do godz. 19:30 dnia 14.10.2017
Przeważający obszar kraju znajdzie się w obszarze wyżu znad południowej Europy,
w chłodnej masie powietrza polarnego morskiego. W nocy nad północny zachód kraju nasunie
się płytka zatoka niżowa związana z głębokim niżem znad północnego Atlantyku i front
ciepły, który następnie przemieszczać się będzie na południowy wschód. Do Polski napłynie
cieplejsze powietrze polarne morskie. Po południu nad północne krańce Polski nasunie się
kolejna płytka zatoka z frontem chłodnym. Wystąpią wahania ciśnienia.
prognozę 33416/2017 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Paweł Żuchowski, dnia 2017-10-12 12:25
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

