
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO 

Ważność: od godz. 13:30 dnia 06.12.2022 do godz. 19:30 dnia 06.12.2022 

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

maksymalna od 2°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 06.12.2022 do godz. 19:30 dnia 07.12.2022

  W nocy zachmurzenie na ogół duże. Miejscami opady deszczu stopniowo przechodzący w

deszcz ze śniegiem, na południu regionu w śnieg. Temperatura minimalna od -2°C do 1°C. 

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

Na drogach i chodnikach ślisko!

  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze

śniegiem lub deszczu. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C. Wiatr umiarkowany, okresami

dość silny, w porywach do 55 km/h, zachodni.

Na drogach i chodnikach ślisko!

Ważność: od godz. 19:30 dnia 07.12.2022 do godz. 19:30 dnia 08.12.2022

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu.

Temperatura minimalna od -2°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty,

zachodni.

 W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu,

przejściowo możliwy także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C.

Wiatr przeważnie umiarkowany, południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 06.12.2022 do godz. 19:30 dnia 07.12.2022

  Polska znajdzie się w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Bałtykiem Południowo-Wschodnim,

który pogłębia się i bardzo powoli przesuwa na północny wschód. Z zachodu na wschód

kraju przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny. Napływać będzie chłodne

powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie stopniowo spadać.

Ważność od godz. 19:30 dnia 07.12.2022 do godz. 19:30 dnia 08.12.2022

  Niż znad Polski odsunie się na północny wschód. Przejściowo znajdziemy się w zasięgu

słabego klina wyżowego, następnie na północy kraju oddziaływać będzie rozległy niż znad

północnej Europy. Pozostaniemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie będzie

stopniowo wzrastać.

prognozę 175701/2022 opracował synoptyk dyżurny Barbara Wrona, dnia 2022-12-06 12:02

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