
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO 

Ważność: od godz. 13:30 dnia 26.11.2022 do godz. 19:30 dnia 26.11.2022 

  Po południu i wieczorem  zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady deszczu.

Miejscami silne zamglenia. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C. Wiatr słaby i

umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 26.11.2022 do godz. 19:30 dnia 27.11.2022

  W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Okresami słabe opady deszczu lub mżawki.

Miejscami silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura

minimalna od 0°C do 3°C. Wiatr słaby, początkowo północno-zachodni, później zmienny.

  W dzień zachmurzenie duże, po południu z większymi przejaśnieniami, wieczorem z

lokalnymi rozpogodzeniami. Początkowo oraz ponownie wieczorem miejscami mgły

ograniczające widzialność do 300 m. Przed południem gdzieniegdzie słabe opady deszczu

lub mżawki. Temperatura maksymalna od 4°C do 7°C. Wiatr słaby, rano zmienny, później

południowo-wschodni i południowy.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 27.11.2022 do godz. 19:30 dnia 28.11.2022

  W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Lokalnie utworzą się mgły ograniczające

widzialność do 200 m.  Temperatura minimalna od -3°C do 0°C. Wiatr na ogół słaby,

południowo-wschodni i południowy.

  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Rano lokalnie mgła

ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr słaby i

umiarkowany, południowo-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 26.11.2022 do godz. 19:30 dnia 27.11.2022

  Polska będzie w zasięgu wyżu przemieszczającego się znad Austrii nad południową Polskę.

Nad centralną częścią kraju będzie przebiegała strefa rozmywającego się frontu okluzji.

Pozostaniemy w wilgotnym, polarnym morskim powietrzu, cieplejszym na zachodzie,

chłodniejszym na wschodzie kraju. Ciśnienie będzie wolno spadać.

Ważność od godz. 19:30 dnia 27.11.2022 do godz. 19:30 dnia 28.11.2022

  Polska będzie na skraju wyżu znad Rosji, tylko na krańcach zachodnich zaznaczy się

płytka zatoka niżowa. Pozostaniemy w wilgotnym, polarnym morskim powietrzu, cieplejszym

na zachodzie, chłodniejszym na wschodzie kraju. Ciśnienie będzie wolno spadać.

prognozę 169761/2022 opracował synoptyk dyżurny Piotr Mańczak, dnia 2022-11-26 12:35

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