
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 08.10.2022 do godz. 19:30 dnia 08.10.2022  

  Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady
deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°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 początkowo zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne
opady deszczu. Później rozpogodzi się. Nad ranem lokalnie możliwa krótkotrwała mgła,
ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 5°C do 8°C. Wiatr początkowo
umiarkowany, później słaby, zachodni i północno-zachodni.
  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C. Wiatr
na ogół słaby, północno-zachodni i północny, wieczorem skręcający na wschodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 09.10.2022 do godz. 19:30 dnia 10.10.2022   

  W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Lokalnie możliwa mgła, ograniczająca
widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 3°C do 6°C. Wiatr słaby, po północny
okresami umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.
  W dzień początkowo bezchmurnie lub zachmurzenie małe, później małe i umiarkowane.
Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty,
na Płaskowyżu Głubczyckim lokalnie dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni
i południowy.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

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

  Polska znajdzie się w obszarze wyżu, którego centrum przemieści się znad południowych
Niemiec nad południową Polskę. W nocy na wschodzie zaznaczy się wpływ zatoki niżowej
z frontem atmosferycznym. Napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Wzrost
ciśnienia.

Ważność od godz. 19:30 dnia 09.10.2022 do godz. 19:30 dnia 10.10.2022   

  Polska znajdować się będzie w obszarze wyżu z centrum nad Ukrainą. W dzień od zachodu
kraj zacznie dostawać się pod wpływ zatoki niżowej związanej z niżem znad Morza
Norweskiego. Nadal napływać będzie powietrze polarne morskie, na południowym zachodzie
nieco cieplejsze. Początkowo wahania, w dzień spadek ciśnienia.

prognozę 143360/2022 opracował synoptyk dyżurny Piotr Mańczak, dnia 2022-10-08 12:28 

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