Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
51-616 Wrocław ul. Parkowa 30
tel: 071-320-01-50, fax: 071-348-73-37
email: meteo.wroclaw@imgw.pl
www: www.imgw.pl

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 08.08.2016 do godz. 19:30 dnia 09.08.2016
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady
deszczu, w pierwszej połowie nocy możliwe burze. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady
deszczu. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków
zachodnich.
ważność od godz. 19:30 dnia 09.08.2016 do godz. 19:30 dnia 10.08.2016
W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym.
Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 25 mm, miejscami do 35 mm. Temperatura minimalna
od 11°C do 13°C. Wiatr słaby, północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z opadami deszczu. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm.
Temperatura maksymalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 08.08.2016 do godz. 19:30 dnia 09.08.2016
Przeważająca część kraju będzie pod wpływem słabego klina wyżowego związanego z wyżem
znad Atlantyku. Tylko na krańcach północnych oddziaływać będzie płytka zatoka niżowa
z ośrodkiem nad centralną Skandynawią, a w ciągu dnia nad Polską południowo-wschodnią
utworzy się płytki ośrodek niżowy. Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie
zafalowany chłodny front atmosferyczny.
Nad Polską zalegać będzie ciepła polarno-morska masa powietrza, po przejściu frontu, nad
północno-zachodnią połowę kraju napłynie chłodniejsze polarno-morskie powietrze.
Przewiduje się niewielkie wahania ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 09.08.2016 do godz. 19:30 dnia 10.08.2016
Polska południowo-wschodnia będzie pod wpływem płytkiego niżu i strefy falującego frontu
chłodnego. Krańce północne Polski będą na skraju zatoki z ośrodkiem nad południową
Skandynawią. Pozostała część kraju pozostanie w obszarze słabego klina wyżowego
związanego z wyżem znad Atlantyku. Z zachodu napływać będzie dość chłodne polarno-morskie
powietrze, jedynie południowo-wschodnie krańce Polski pozostaną w cieplejszej masie
powietrza.
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