
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 07.11.2022 do godz. 19:30 dnia 07.11.2022  

  Po południu zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, wieczorem przeważnie małe.
Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni
i południowo-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 07.11.2022 do godz. 19:30 dnia 08.11.2022   

  W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 1°C do 4°C. Wiatr
przeważnie słaby, południowo-zachodni.
  W dzień zachmurzenie na ogół małe. Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 08.11.2022 do godz. 19:30 dnia 09.11.2022   

  W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające przejściowo do dużego. Temperatura
minimalna od 3°C do 5°C. Wiatr przeważnie słaby, południowo-zachodni.
  W dzień zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 12°C 15°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 07.11.2022 do godz. 19:30 dnia 08.11.2022   

  Polska będzie na skraju wyżu z centrum nad Bałkanami, tylko na krańcach północnych
zaznaczy się wpływ zatoki i ciepłego frontu atmosferycznego, związanych z niżem z rejonu
Wysp Owczych. Będziemy w ciepłym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie bez większych
zmian.

Ważność od godz. 19:30 dnia 08.11.2022 do godz. 19:30 dnia 09.11.2022   

  Polska południowa pozostanie na skraju wyżu z rejonu Morza Czarnego, a Polska północna
na skraju niżu z ośrodkiem w rejonie Wysp Owczych. W dzień, powoli z zachodu na wschód
kraju, będzie się przemieszczał chłodny front atmosferyczny, za którym napłynie nieco
chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie bez większych zmian.

prognozę 158793/2022 opracował synoptyk dyżurny Barbara Wrona, dnia 2022-11-07 12:20 

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