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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 19.05.2015 do godz. 19:30 dnia 20.05.2015
W nocy zachmurzenie przeważnie duże. Miejscami opady deszczu, początkowo możliwe burze.
Prognozowana wysokość opadów od 2 mm do 8 mm, miejscami około 15 mm. Temperatura
minimalna od 10°C do 12°C. Wiatr słaby, zmienny.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu,
lokalnie o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 2 mm do 8 mm,
miejscami - zwłaszcza na zachodzie regionu - około 15 mm. Temperatura maksymalna od 16°C
do 18°C. Wiatr początkowo słaby, zmienny, później słaby i umiarkowany, północno-zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 20.05.2015 do godz. 19:30 dnia 21.05.2015
W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym.
Prognozowana wysokość opadów od 5 mm do 10 mm, miejscami około 15 mm. Temperatura
minimalna od 8°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 19.05.2015 do godz. 19:30 dnia 20.05.2015
W nocy Polska znajdować się będzie w zasięgu niżu znad Morza Północnego w strefie
pofalowanego frontu chłodnego. W ciągu dnia nad wschodnią połową kraju nadal będzie
zalegała strefa pofalowanego frontu chłodnego. Na froncie tym tworzyć się będą lokalne
płytkie ośrodki niżowe przemieszczające się z południa na północny wschód kraju. Nad
południowo-wschodnią częścią kraju utrzyma się jeszcze powietrze zwrotnikowe, nad
pozostałą część, za frontem, napłynie chłodniejsza masa polarno-morska.
Na wschodzie kraju wahania ciśnienia, na zachodzie wzrost.
ważność od godz. 19:30 dnia 20.05.2015 do godz. 19:30 dnia 21.05.2015
W ciągu następnej doby nad wschodnią Polska utrzyma się zatoka niżowa wraz z pofalowanym
frontem, nad zachodnią Polska stopniowo rozbuduje się klin wyżu Atlantyckiego. Ciepła
i wilgotna masa powietrza zalegać będzie jeszcze tylko na krańcach południowo-wschodnich,
pozostały obszar kraju pozostanie w chłodniejszej masie powietrza polarno-morskiego.
W całym kraju wzrost ciśnienia, tylko początkowo na wschodzie jeszcze niewielkie jego
wahania.
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