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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 04.08.2015 do godz. 19:30 dnia 05.08.2015
W nocy początkowo zachmurzenie małe, po północy wzrastające do dużego, nad ranem
miejscami możliwe przelotne opady deszczu lub burze. Prognozowana wysokość opadów
w czasie burz do 15 mm. Temperatura minimalna od 17°C do 19°C. Wiatr początkowo słaby,
później umiarkowany, południowo-wschodni. Porywy wiatru w czasie burz mogą osiągać 60
km/h.
W dzień zachmurzenie początkowo duże, później większe przejaśnienia i rozpogodzenia.
Burze z przelotnymi opadami deszczu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm.
Temperatura maksymalna od 29°C do 31°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.
Porywy wiatru w czasie burz mogą osiągać 70 km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 05.08.2015 do godz. 19:30 dnia 06.08.2015
W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od 16°C do18°C. Wiatr
słaby, zmienny.
W dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 32°C do 34°C. Wiatr słaby,
południowy.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 04.08.2015 do godz. 19:30 dnia 05.08.2015
Polska będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia. Na zachodzie kraju i w centrum
zaznaczy się strefa rozmywającego się frontu atmosferycznego. Przeważająca część kraju
będzie w zasięgu gorącej, zwrotnikowej masy powietrza. Jedynie na krańce zachodnie Polski
przejściowo, za strefą frontową, napłynie nieco chłodniejsze powietrze polarno-morskie.
Ciśnienie nieznacznie spadnie.
ważność od godz. 19:30 dnia 05.08.2015 do godz. 19:30 dnia 06.08.2015
Polska pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia. Strefa rozmytego frontu
atmosferycznego zaznaczać się będzie jeszcze na północy i wschodzie kraju. Przeważająca
część kraju nadal będzie w zasięgu gorącej, zwrotnikowej masy powietrza. Jedynie nad
północno-zachodnią część kraju napłynie nieco chłodniejsze powietrze polarno-morskie.
Ciśnienie będzie się wahać.
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