
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO 

Ważność: od godz. 13:30 dnia 05.03.2023 do godz. 19:30 dnia 05.03.2023 

  Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura

maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 05.03.2023 do godz. 19:30 dnia 06.03.2023

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami wystąpią opady śniegu.

Temperatura minimalna od -2°C do 0°C (miejscami drogi śliskie). Wiatr słaby i

umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

  W dzień zachmurzenie duże. Wystąpią przelotne opady początkowo śniegu, póżniej deszczu

ze śniegiem, deszczu i krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr słaby

i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 06.03.2023 do godz. 19:30 dnia 07.03.2023

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

początkowo możliwy także deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C. Wiatr

słaby, rano miejscami umiarkowany, zachodni skręcający na południowy.

  W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C. Wiatr

słaby i umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 05.03.2023 do godz. 19:30 dnia 06.03.2023

  Będziemy na skraju płytkiego niżu znad Zatoki Fińskiej. Nad południową Polską  będzie

przebiegała strefa pofalowanego frontu, oddzielającego chłodne powietrze pochodzenia

arktycznego od cieplejszego powietrza polarnego morskiego na krańcach południowych. W

nocy ciśnienie nie będzie się istotnie zmieniać, w dzień zacznie spadać.

Ważność od godz. 19:30 dnia 06.03.2023 do godz. 19:30 dnia 07.03.2023

  Polska będzie stopniowo dostawać się pod wpływ głębokiego niżu wędrującego znad Morza

Północnego nad południową Szwecję. Z zachodu na wschód przemieści się układ frontów

atmosferycznych. Z południowego zachodu zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne

morskie. Ciśnienie w nocy lekko wzrośnie, w dzień zacznie szybko spadać.
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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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