
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO 

Ważność: od godz. 13:30 dnia 21.11.2022 do godz. 19:30 dnia 21.11.2022 

  Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe
opady deszczu, lokalnie możliwe opady  deszczu marznącego powodującego gołoledź.
Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni
skręcający na zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 21.11.2022 do godz. 19:30 dnia 22.11.2022

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie możliwe opady deszczu
marznącego powodującego gołoledź. Miejscami utworzą się mgły marznące i ograniczające
widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C. Wiatr słaby, początkowo
zmienny, później południowo-wschodni.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo miejscami mgły ograniczające
widzialność do 200 m, lokalnie możliwe opady deszczu marznącego powodującego gołoledź.
Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni

Ważność: od godz. 19:30 dnia 22.11.2022 do godz. 19:30 dnia 23.11.2022

  W nocy zachmurzenie duże. Nad ranem na południu województwa możliwe słabe opady deszczu
ze śniegiem. Temperatura minimalna od -1°C do 0°C. Wiatr słaby, wschodni.
  W dzień zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura
maksymalna od 2°C do 4°C. Wiatr słaby, wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 21.11.2022 do godz. 19:30 dnia 22.11.2022

   Polska będzie na skraju rozległego układu niżowego rozciągającego się od Wysp
Brytyjskich po północne Włochy. Na zachodzie kraju zaznaczy się obecność frontu okluzji.
Z południowego zachodu będzie napływać nieco cieplejsze powietrze polarne morskie.
Ciśnienie będzie się wahać.

Ważność od godz. 19:30 dnia 22.11.2022 do godz. 19:30 dnia 23.11.2022

   Polska pozostanie w rozległym układzie niżowym rozciągającym się od Atlantyku po
Adriatyk. W nocy na północnym zachodzie zaznaczy się wpływ frontu okluzji. Pozostaniemy
w tym samym nieco cieplejszym powietrzu polarnym morskim napływającym z południowego
zachodu. Ciśnienie będzie się wahać.

prognozę 166735/2022 opracował synoptyk dyżurny Michał Mercik, dnia 2022-11-21 12:14

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