
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO 

Ważność: od godz. 13:30 dnia 18.12.2022 do godz. 19:30 dnia 18.12.2022 

  Po południu i wieczorem na południowym zachodzie regionu zachmurzenie małe, na

pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od -6°C do

-3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 18.12.2022 do godz. 19:30 dnia 19.12.2022

  W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, przed północą na północnym wschodzie, a po

północy na południu regionu lokalnie duże. Temperatura minimalna od -12°C do -9°C,

lokalnie na południu około -15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, po północy miejscami

porywisty, rano lokalnie na południu w porywach do 65 km/h, południowo-wschodni i

południowy. Porywisty wiatr powodować może zamiecie śnieżne.

  W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C. Wiatr

słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, lokalnie na południu regionu dość silny, w

porywach do 70 km/h, południowy; powodować może zamiecie śnieżne.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 19.12.2022 do godz. 19:30 dnia 20.12.2022

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią słabe opady

deszczu lub deszczu marznącego, powodującego gołoledź. Temperatura minimalna od -3°C do

0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na południu regionu w porywach do

60 km/h, południowy.

  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 1°C do

3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu regionu w porywach do 55 km/h, południowy.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 18.12.2022 do godz. 19:30 dnia 19.12.2022

  W nocy Polska będzie w zasięgu wyżu znad zachodniej Ukrainy. W ciągu dnia nad

południowo-zachodnią część kraju nasunie się płytka zatoka związana z głębokim niżem nad

Atlantykiem. Pod koniec dnia nad krańce zachodnie Polski dotrze ciepły front

atmosferyczny. Początkowo utrzyma się nad nami mroźne powietrze pochodzenia arktycznego,

stopniowo z zachodu zacznie napływać coraz cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie będzie spadać.

Ważność od godz. 19:30 dnia 19.12.2022 do godz. 19:30 dnia 20.12.2022

  Polska będzie na skraju zatoki niżu znad Atlantyku. Z zachodu na wschód będzie

przemieszczał się ciepły front atmosferyczny. Z południowego zachodu napłynie ciepłe

powietrze polarne morskie. Prognozowany jest dalszy spadek ciśnienia.

prognozę 182987/2022 opracował synoptyk dyżurny Piotr Ojrzyński, dnia 2022-12-18 12:20
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Reklamacje dotyczące produktu można  składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres reklamacje@imgw.pl.
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