
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO 

Ważność: od godz. 13:30 dnia 20.02.2023 do godz. 19:30 dnia 20.02.2023 

  Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wieczorem

możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr

umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do około 70 km/h, zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 20.02.2023 do godz. 19:30 dnia 21.02.2023

  W nocy zachmurzenie duże, początkowo na południu regionu możliwe większe przejaśnienia.

Okresami, głównie nad ranem, wystąpią opady deszczu. Temperatura minimalna od 6°C do

9°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do około 70 km/h, zachodni.

  W dzień zachmurzenie duże, okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura maksymalna od

9°C do 11°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, po południu

słabnący do słabego i umiarkowanego, porywistego, zachodni i północno-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 21.02.2023 do godz. 19:30 dnia 22.02.2023

  W nocy zachmurzenie duże, głównie na południu regionu wystąpią opady deszczu.

Temperatura minimalna od 3°C do 5°C. Wiatr słaby, początkowo także umiarkowany, zachodni

i północno-zachodni, rano zmienny.

  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami wystąpią słabe opady

deszczu. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C. Wiatr słaby, początkowo zmienny, później

z kierunków wschodnich.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 20.02.2023 do godz. 19:30 dnia 21.02.2023

   Polska będzie w zasięgu oddziaływania głębokiego niżu z ośrodkiem przemieszczającym

się znad Zatoki Ryskiej nad Rosję. Związana z tym niżem zatoka niżowa, z chłodnym

frontem atmosferycznym będzie się powoli przemieszczać z północy na południe. Za frontem

zacznie napływać chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego. Ciśnienie zacznie

rosnąć.

Ważność od godz. 19:30 dnia 21.02.2023 do godz. 19:30 dnia 22.02.2023

   Zachodnia Polska dostanie się pod wpływ zatoki niżowej, z ciepłym frontem

atmosferycznym, związanym z niżem znad Morza Norweskiego. Na pozostałą część kraju

początkowo będzie oddziaływać wypełniająca się zatoka niżowa związana z niżem znad

Rosji. W ciągu dnia zaznaczy się wpływ słabego klina wyżowego znad Skandynawii.

Ciśnienie nieznacznie wzrośnie. Pozostaniemy w chłodnym powietrzu polarnym, na krańce

północno wschodnie napłynie powietrze pochodzenia arktycznego.

prognozę 29562/2023 opracował synoptyk dyżurny Piotr Ojrzyński, dnia 2023-02-20 12:18
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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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