
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO 

Ważność: od godz. 13:30 dnia 24.03.2023 do godz. 19:30 dnia 24.03.2023 

  Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady

deszczu, lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 16°C do 19°C. Wiatr umiarkowany,

okresami porywisty, przejściowo dość silny, w porywach do około 60 km/h,

południowo-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 24.03.2023 do godz. 19:30 dnia 25.03.2023

  W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, początkowo możliwe

burze. Temperatura minimalna od 7°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami

porywisty, w czasie burz w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.

  W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, po południu lokalnie

burze. Możliwa krupa śnieżna lub drobny grad. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C.

Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i

południowo-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 25.03.2023 do godz. 19:30 dnia 26.03.2023

  W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna

od 5°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni.

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

Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i

południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

Ważność od godz. 19:30 dnia 24.03.2023 do godz. 19:30 dnia 25.03.2023

  Polska pozostanie w zasięgu układu niżowego znad Skandynawii oraz Wysp Brytyjskich. W

nocy przez wschodnią i południowo-wschodnią część kraju przemieszczać się będzie chłodny

front atmosferyczny. W dzień z zachodu na wschód przemieści się front wtórny lub strefa

zbieżności. Będzie napływać do nas chłodniejsze powietrze polarne morskie. Wystąpią

niewielkie wahania ciśnienia atmosferycznego.

Ważność od godz. 19:30 dnia 25.03.2023 do godz. 19:30 dnia 26.03.2023

  Nadal będziemy w zasięgu niżów znad północnej i zachodniej części kontynentu. W ciągu

dnia o północnego-zachodu i zachodu na wschód przemieszczać się będą kolejne układy

frontów atmosferycznych. W dalszym ciągu napływać będzie do nas chłodne powietrze

polarne morskie. Wystąpią niewielkie wahania ciśnienia atmosferycznego.

prognozę 46829/2023 opracował synoptyk dyżurny Edyta Socha, dnia 2023-03-24 12:36
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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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