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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 08.11.2017 do godz. 19:30 dnia 09.11.2017
W nocy zachmurzenie na ogół duże. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m,
na południu województwa możliwe opady deszczu. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Wiatr
słaby, zmienny, z przewagą południowo-wschodniego.
W dzień zachmurzenie na ogół duże. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki.
Temperatura maksymalna od 8°C do 9°C. Wiatr słaby, zmienny.
ważność od godz. 19:30 dnia 09.11.2017 do godz. 19:30 dnia 10.11.2017
W nocy zachmurzenie na ogół duże. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna
od 3°C do 5°C. Wiatr na ogół słaby, zachodni i południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże, przed południem miejscami większe przejaśnienia. Miejscami
słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C. Wiatr rano słaby, później
umiarkowany, po południu porywisty, na południu województwa miejscami do 55 km/h,
południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 08.11.2017 do godz. 19:30 dnia 09.11.2017
Polska będzie na skraju wyżu z centrum nad zachodnią Rosją, ale w ciągu dnia północ
kraju zacznie stopniowo przechodzić pod wpływ rozległego niżu z ośrodkiem nad Morzem
Norweskim. Nad Polską będzie zalegać powietrze polarne morskie ciepłe. Wystąpią
niewielkie wahania, a w ciągu dnia na północy kraju spadek ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 09.11.2017 do godz. 19:30 dnia 10.11.2017
Polska przejdzie pod wpływ rozległego niżu znad Morza Norweskiego, z wtórnym ośrodkiem
nad południową Skandynawią. Tylko południe kraju w nocy będzie jeszcze w obszarze
podwyższonego ciśnienia. Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie front okluzji, a po
południu nad zachód kraju nasunie się kolejna strefa frontu atmosferycznego. Do Polski
napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Wystąpi spadek ciśnienia.
prognozę 36623/2017 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Elżbieta Wojtczak-Gaglik, dnia 2017-11-08 11:49
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

