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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 22.12.2018 do godz. 19:30 dnia 23.12.2018
W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, na północy i wschodzie regionu
możliwy także deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, z kierunków zachodnich.
W dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, rano na północnym wschodzie możliwy
także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C. Wiatr umiarkowany,
okresami porywisty, z kierunków zachodnich.
ważność od godz. 19:30 dnia 23.12.2018 do godz. 19:30 dnia 24.12.2018
W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, nad ranem przechodzące w deszcz ze
śniegiem i śnieg i stopniowo zanikające. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, początkowo porywisty, zachodni, nad ranem skręcający na północno-zachodni
i północny.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady
śniegu. Temperatura maksymalna od 1°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami
porywisty, północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 22.12.2018 do godz. 19:30 dnia 23.12.2018
Północna i wschodnia Polska pozostanie na skraju niżów znad Białorusi i Danii.
Z północnego zachodu na południowy wschód przemieszczać się będzie front okluzji.
Południowo-zachodnia Polska dostanie się przejściowo w zasięg wyżu z centrum nad
Półwyspem Iberyjskim. Z północnego zachodu napływa wilgotne powietrze polarne morskie.
Ciśnienie bez większych zmian.
ważność od godz. 19:30 dnia 23.12.2018 do godz. 19:30 dnia 24.12.2018
W nocy Polska będzie w zasięgu niżów z ośrodkami nad Rosją, Ukrainą i Węgrami. W dzień,
od zachodu kraju, rozbuduje się wyż z centrami nad Wyspami Brytyjskimi i Półwyspem
Iberyjskim. Z północnego zachodu napłynie wilgotne, ale nieco chłodniejsze, powietrze
polarne morskie. Wzrost ciśnienia.
prognozę 46428/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Mańczak, dnia 2018-12-22 11:50
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

