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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 23.02.2018 do godz. 19:30 dnia 24.02.2018
W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Początkowo na południu regionu możliwe
słabe opady śniegu. Nad ranem opady śniegu miejscami w całym regionie. Temperatura
minimalna od -9°C do -7°C. Wiatr słaby, początkowo północno-wschodni, później skręcający
na północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami.
Miejscami przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od -3°C do -1°C. Wiatr
umiarkowany, okresami porywisty, początkowo północno-zachodni, później skręcający na
północno-wschodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 24.02.2018 do godz. 19:30 dnia 25.02.2018
W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura
minimalna od -12°C do -9°C. Wiatr początkowo umiarkowany, później słaby,
północno-wschodni.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo na południu regionu duże i tam
możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -6°C do -4°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, północno-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 23.02.2018 do godz. 19:30 dnia 24.02.2018
W nocy Polska będzie pod wpływem płytkiego niżu, który z rejonu Zatoki Gdańskiej będzie
przemieszczał się na południe. Zacznie napływać mroźne arktyczne powietrze.
W dzień nad Polską rozbuduje się klin wyżu znad północnej Skandynawii. Mroźne arktyczne
powietrze obejmie cały kraj.
W nocy nastąpi spadek, nad ranem i w dzień wzrost ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 24.02.2018 do godz. 19:30 dnia 25.02.2018
Polska będzie nadal w zasięgu umacniającego się wyżu z centrum nad północna Skandynawią.
Z północnego wschodu będzie napływać mroźne powietrze arktyczne.
W nocy ciśnienie będzie rosło, w dzień nie będzie się istotnie zmieniać.
prognozę 6832/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Mańczak, dnia 2018-02-23 11:50
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

