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 25.07.2018 do godz. 19:30 dnia 26.07.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Miejscami przelotne opady deszczu,
początkowo możliwe burze. Temperatura minimalna od 17°C do 19°C. Wiatr słaby, z kierunków
północnych. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami
burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadu podczas burz do 25 mm. Temperatura
maksymalna od 27°C do 29°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, w czasie
burz w porywach do 65 km/h.
ważność od godz. 19:30 dnia 26.07.2018 do godz. 19:30 dnia 27.07.2018
W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Miejscami przelotne opady deszczu,
początkowo możliwe burze. Temperatura minimalna od 18°C do 20°C. Wiatr słaby, północny
i północno-wschodni. W czasie burz porywy do 60 km/h.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami
burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadu podczas burz do 25 mm. Temperatura
maksymalna od 28°C do 30°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, w czasie
burz w porywach do 70 km/h.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 25.07.2018 do godz. 19:30 dnia 26.07.2018
Województwa północne i zachodnie znajdą się w zasięgu klina wyżu znad północnej
Skandynawii, reszta kraju pozostanie w zasięgu niżu znad Morza Czarnego. Pozostaniemy
w tej samej, ciepłej polarnej morskiej masie powietrza. Ciśnienie lekko wzrośnie.
ważność od godz. 19:30 dnia 26.07.2018 do godz. 19:30 dnia 27.07.2018
Polska znajdować się będzie w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Morzem Czarnym, jedynie
województwa północne pozostaną na skraju wyżu z centrum nad północną Skandynawią. Ze
wschodu napływać zacznie cieplejsze i wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego.
Ciśnienie zacznie spadać.
prognozę 25178/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Elżbieta Wojtczak-Gaglik, dnia 2018-07-25 11:59
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

