
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 29.06.2016 do godz. 19:30 dnia 30.06.2016   

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo miejscami duże i możliwe
zanikające opady deszczu. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby z kierunków
południowych.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego, aż do
wystapienia przelotnych opadów deszczu i burz. Prognozowana wysokość opadów burzowych do
15 mm. Temperatura maksymalna od 27°C do 29°C. Wiatr słaby południowy
i południowo-zachodni. W burzy porywy wiatru mogą osiągać 65 km/h.

ważność od godz. 19:30 dnia 30.06.2016 do godz. 19:30 dnia 01.07.2016   

  W nocy początkowo zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu lub burze. Prognozowana
wysokość opadów burzowych do 15 mm. Po północy większe przejaśnienia postępujące od
zachodu regionu. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.
W burzy porywy wiatru mogą osiągać 65 km/h.
  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko po południu, miejscami, zwłaszcza na
wschodzie regionu duże i przelotne opady deszczu lub burze. Prognozowana wysokość opadów
burzowych do 15 mm. Temperatura maksymalna od 27°C do 29°C. Wiatr słaby,
południowo-zachodni. W burzy porywy wiatru mogą osiągać 60 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 29.06.2016 do godz. 19:30 dnia 30.06.2016   

    Polska będzie w słabogradientowym obszarze lekko obniżonego ciśnienia. Od
Suwalszczyzny i Podlasia, przez centrum kraju, po Dolny Śląsk będzie utrzymywać się
stacjonarny, pofalowany front atmosferyczny. Na północ od frontu napływać będzie ciepłe
powietrze polarno-morskie, na południe od frontu - powietrze zwrotnikowe.
Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać.

ważność od godz. 19:30 dnia 30.06.2016 do godz. 19:30 dnia 01.07.2016   

    Polska będzie na skraju rozległego ośrodka niżowego znad Morza Północnego i Morza
Norweskiego. Od Suwalszczyzny po Dolny Śląsk i Opolszczyznę zalegać będzie pofalowany,
chłodny front atmosferyczny. Kolejny front chłodny oddziaływać będzie na
północno-zachodnie krańce kraju. Nad południowo-wschodnią część kraju napływać będzie
powietrze zwrotnikowe, nad północno-zachodnią część ciepłe powietrze polarno-morskie
Ciśnienie będzie nieznacznie spadać.

prognozę 21639/2016 opracował synoptyk dyżurny Barbara Wrona, dnia 2016-06-29 12:08 
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