
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 09.01.2015 do godz. 19:30 dnia 10.01.2015   

  W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C. Wiatr
początkowo dość silny, w porywach do 70 km/h, stopniowo słabnący, aż do słabego nad
ranem, zachodni.
  W dzień zachmurzenie na ogół duże. Opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10°C do
12°C. Wiatr początkowo od 10 km/h do 25 km/h, później nasilający się do prędkości od 25
km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, zachodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 10.01.2015 do godz. 19:30 dnia 11.01.2015   

  W nocy zachmurzenie duże, w drugiej połowie większe przejaśnienia. Przelotne opady
deszczu. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Wiatr początkowo od 30 km/h do 40 km/h,
w porywach do 75 km/h, po północy słabnący do prędkości od 15 km/h do 25 km/h, zachodni.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Przelotne opady śniegu. Temperatura
maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 65 km/h,
południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 09.01.2015 do godz. 19:30 dnia 10.01.2015   

 Polska będzie pod wpływem niżu znad Europy północno-wschodniej. W ciągu dnia
z północnego zachodu na południowy wschód przemieszczać się będą kolejno fronty
atmosferyczne: najpierw ciepły, a potem chłodny, które związane będą z ośrodkiem niskiego
ciśnienia znad Morza Norweskiego. Napływać będzie coraz cieplejsza, polarno-morska masa
powietrza.
W nocy wzrost a w dzień spadek ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 10.01.2015 do godz. 19:30 dnia 11.01.2015   

 W nocy Polska będzie w zasięgu niżu znad północnego Bałtyku, w ciągu dnia od
południowego zachodu kraju zaznaczy się wpływ słabego klina wyżowego. Ciśnienie wzrośnie.

prognozę 1134/2015 opracował synoptyk dyżurny Michał Mercik, dnia 2015-01-09 12:00 
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