
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 01.11.2022 do godz. 19:30 dnia 01.11.2022  

  Po południu i wieczorem  zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura
maksymalna od 16°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 01.11.2022 do godz. 19:30 dnia 02.11.2022   

  W nocy początkowo zachmurzenie duże, możliwe słabe opady deszczu, później większe
przejaśnienia i stopniowe rozpogodzenia. Temperatura minimalna od 6°C do 9°C. Wiatr
słaby, zachodni i południowo-zachodni.
  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego, po południu
możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 02.11.2022 do godz. 19:30 dnia 03.11.2022   

  W nocy zachmurzenie małe. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 100 m.
Temperatura minimalna od 2°C do 5°C.Wiatr słaby, południowo-zachodni skręcający na
południowo-wschodni.
 W dzień zachmurzenie małe tylko przed południem miejscami mgła ograniczająca widzialność
do 100 m. Temperatura maksymalna od 11°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy
i południowo-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 01.11.2022 do godz. 19:30 dnia 02.11.2022   

  Polska będzie na skraju rozległego niżu z ośrodkami nad Skandynawią oraz
północno-wschodnim Atlantykiem, jedynie w nocy przejściowo znajdziemy się w zasięgu
słabego klina wyżowego. Z zachodu na wschód przemieszczać się będą zatoki niżowe
i chłodne fronty atmosferyczne. Z zachodu napływać będzie nieco chłodniejsza masa
powietrza polarnego morskiego. Ciśnienie lekko wzrośnie.

Ważność od godz. 19:30 dnia 02.11.2022 do godz. 19:30 dnia 03.11.2022   

  Polska dostanie się pod wpływ wyżu z centrum nad Czechami i Węgrami, jedynie w nocy we
wschodniej połowie kraju zaznaczy się jeszcze zatoka niżowa z chłodnym frontem
atmosferycznym związana z niżem znad Morza Norweskiego. Z zachodu napływać będzie chłodne
powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie rosło, dopiero po południu zacznie spadać.
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Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres reklamacje@imgw.pl. 
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