
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO 

Ważność: od godz. 13:30 dnia 12.03.2023 do godz. 19:30 dnia 12.03.2023 

  Po południu zachmurzenie małe i umiarkowane, wieczorem wzrastające do dużego.

Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty,

zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 12.03.2023 do godz. 19:30 dnia 13.03.2023

  W nocy zachmurzenie duże, początkowo większe przejaśnienia. Po północy na ogół słabe,

opady deszczu. Temperatura minimalna wystąpi w pierwszej połowie nocy i wyniesie od 0°C

do 2°C, później będzie wzrastać do około 5°C nad ranem. Wiatr umiarkowany, okresami

porywisty, południowo-zachodni.

  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 10°C do 12°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, w

porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 13.03.2023 do godz. 19:30 dnia 14.03.2023

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna od 4°C do

7°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 70 km/h, południowy i południowo-zachodni.

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

Temperatura maksymalna od 11°C do 14°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, po

południu w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 12.03.2023 do godz. 19:30 dnia 13.03.2023

  Polska będzie pod wpływem rozległego układu niżowego, z ośrodkami w rejonie Wysp

Brytyjskich i Morza Norweskiego. Z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będą w

nocy, a następnie w dzień postępujące po sobie dwie strefy ciepłych frontów

atmosferycznych, za którymi napływać zacznie zdecydowanie cieplejsze powietrze polarne

morskie. Ciśnienie będzie spadać.

Ważność od godz. 19:30 dnia 13.03.2023 do godz. 19:30 dnia 14.03.2023

  Polska pozostanie pod wpływem niżów, których ośrodki zlokalizowane będą nad południową

Skandynawią oraz w rejonie Zatoki Botnickiej, a następnie Finlandii. Z zachodu na wschód

kraju przemieszczać się będzie strefa pofalowanego chłodnego frontu atmosferycznego. W

nocy zalegać będzie ciepłe powietrze polarne morskie, w dzień stopniowo od zachodu

zacznie napływać nieco chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego. Ciśnienie będzie

nadal 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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