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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
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. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo
porywisty, zachodni, nad ranem północno-zachodni.
W dzień zachmurzenie na ogół duże. Miejscami przelotne opady początkowo deszczu ze
śniegiem, później śniegu. Temperatura maksymalna od 2°C do 3°C, wystąpi przed południem,
później spadek temperatury do około -1°C wieczorem. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami
porywisty, północno-zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 24.12.2018 do godz. 19:30 dnia 25.12.2018
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu.
Temperatura minimalna od -3°C do -1°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni
i zachodni.
W dzień zachmurzenie duże. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu, miejscami w północnej
części województwa również deszczu. Temperatura maksymalna od 2°C do 3°C. Wiatr
umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
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 Austrią. W dzień,
od zachodu kraju, rozbudowywać się zacznie klin wyżu z centrami nad Wyspami Brytyjskimi
i Półwyspem Iberyjskim. Z północy napłynie wilgotne, ale nieco chłodniejsze, powietrze
polarne morskie. Ciśnienie będzie wzrastać.
ważność od godz. 19:30 dnia 24.12.2018 do godz. 19:30 dnia 25.12.2018
Polska będzie pod wpływem klina wyżu z centrum nad Francją, w dzień nad północną częścią
kraju z zachodu na wschód przemieszczać się będzie strefa ciepłego frontu
atmosferycznego. Pozostaniemy w chłodniejszym powietrzu polarnym morskim, w dzień od
północnego zachodu napływać zacznie cieplejsza masa powietrza. Ciśnienie ulegać będzie
nieznacznym wahaniom.
prognozę 46571/2018 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Elżbieta Wojtczak-Gaglik, dnia 2018-12-23 11:50
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

