
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 19.11.2022 do godz. 19:30 dnia 19.11.2022  

  Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z postępującymi od północnego zachodu regionu
rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna od -2°C do 1°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni
i południowy.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 19.11.2022 do godz. 19:30 dnia 20.11.2022   

  W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od -8°C do -5°C. Wiatr
słaby, z kierunków południowych.
  W dzień zachmurzenie małe lub bezchmurnie, jedynie w rejonie Płaskowyżu Głubczyckiego
przejściowo zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C. Wiatr słaby,
miejscami umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 20.11.2022 do godz. 19:30 dnia 21.11.2022   

  W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, po północy wzrastające do umiarkowanego
i dużego. Temperatura minimalna od -7°C do -4°C. Wiatr słaby, rano miejscami umiarkowany,
z kierunków południowych.
  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wystąpią słabe opady początkowo
śniegu, później deszczu ze śniegiem i deszczu; przejściowo możliwe są opady marznące,
powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
z kierunków południowych.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 19.11.2022 do godz. 19:30 dnia 20.11.2022   

  Polska będzie w obszarze obniżonego ciśnienia, tylko początkowo w nocy wschód kraju
znajdować się będzie na skraju wyżu znad Rosji. Napływać będzie powietrze pochodzenia
arktycznego. W nocy wzrost, w dzień spadek ciśnienia.

Ważność od godz. 19:30 dnia 20.11.2022 do godz. 19:30 dnia 21.11.2022   

  Polska będzie w obszarze rozległego obszaru obniżonego ciśnienia rozciągającego się od
Bałkanów, poprzez Europę Centralną, po Atlantyk. W dzień na zachodzie zaznaczy się wpływ
frontu atmosferycznego. Nadal napływać będzie powietrze pochodzenia arktycznego.
Niewielkie wahania ciśnienia.

prognozę 165600/2022 opracował synoptyk dyżurny Piotr Ojrzyński, dnia 2022-11-19 12:21 

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