
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 07.10.2022 do godz. 19:30 dnia 07.10.2022  

  Po południu i wieczorem zachmurzenie przeważnie małe. Temperatura maksymalna od 19°C do
21°C. Wiatr na ogół słaby, z kierunków południowych.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 07.10.2022 do godz. 19:30 dnia 08.10.2022   

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 10°C do 13°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.
   W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Od zachodu województwa
postępujące przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 08.10.2022 do godz. 19:30 dnia 09.10.2022   

   W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo zanikające opady deszczu.
Temperatura minimalna od 5°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.
  W dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, północno-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 07.10.2022 do godz. 19:30 dnia 08.10.2022   

  Polska dostanie się w zasięg rozległego niżu z ośrodkiem nad Morzem Grenlandzkim.
W dzień od północnego zachodu w głąb kraju wolno będzie przemieszczał się mało aktywny
front chłodny. Nadal będzie napływać powietrze polarne morskie, w północno-zachodniej
połowie kraju po przejściu frontu chłodniejsze. Ciśnienie przeważnie będzie wolno spadać,
po przejściu frontu zacznie wzrastać.

Ważność od godz. 19:30 dnia 08.10.2022 do godz. 19:30 dnia 09.10.2022   

  Polska dostanie się pod wpływ wyżu, którego centrum w nocy znajdzie się nad zachodnimi
Niemcami, a w dzień nad południową częścią naszego kraju. W nocy na południowym wschodzie
kraju przejściowo zaznaczy się wpływ chłodnego frontu atmosferycznego, związanego z niżem
znad Morza Grenlandzkiego. Nad przeważający obszar kraju będzie napływać suchsze, chłodne
powietrze polarne morskie, tylko w nocy na południowym wschodzie przejściowo wilgotne.
Ciśnienie na ogół będzie wzrastać, tylko w nocy na południowym wschodzie wystąpią małe
wahania.

prognozę 142879/2022 opracował synoptyk dyżurny Krzysztof Salanyk, dnia 2022-10-07 12:59 

Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres reklamacje@imgw.pl. 
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