
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO 

Ważność: od godz. 13:30 dnia 23.12.2022 do godz. 19:30 dnia 23.12.2022 

Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe

opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie

porywisty, południowy i południowo-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 23.12.2022 do godz. 19:30 dnia 24.12.2022

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura

minimalna od 3°C do 5°C. Wiatr słaby, po północy wzmagający się do umiarkowanego i

porywistego, nad ranem miejscami w porywach do około 55 km/h, południowy i

południowo-wschodni nad ranem skręcający na zachodni.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i

porywisty, lokalnie w porywach do około 60 km/h, zachodni. Wieczorem wiatr osłabnie.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 24.12.2022 do godz. 19:30 dnia 25.12.2022

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, nad ranem miejscami możliwe

rozpogodzenia. Początkowo możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 1°C do

3°C. Wiatr początkowo umiarkowany, później słaby, południowo-zachodni i zachodni.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w pierwszej połowie dnia również

rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 5°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z

kierunków południowych.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 23.12.2022 do godz. 19:30 dnia 24.12.2022

Polska pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia. Od południowego zachodu w głąb kraju

będzie przemieszczać się strefa frontu okluzji, na którym utworzy się płytki ośrodek

niżowy. Będzie napływać powietrze polarne morskie, chłodniejsze na północy Polski. W

nocy wahania, w dzień przeważnie wzrost ciśnienia.

Ważność od godz. 19:30 dnia 24.12.2022 do godz. 19:30 dnia 25.12.2022

Polska znajdzie się w obszarze podwyższonego ciśnienia. Od centrum na północny wschód

przemieszczać się będzie strefa frontu okluzji. Nadal będzie napływać dość ciepła

polarna morska masa powietrza. Ciśnienie będzie rosnąć.
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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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