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PROGNOZA POGODY DLA WOJ. OPOLSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 30.01.2020 do godz. 19:30 dnia 31.01.2020
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady deszczu.
Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad ranem
nasilający się do umiarkowanego i dość silnego, w porywach do 60 km/h, a na południu
regionu do 75 km/h, południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C do
11°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, a na południu regionu do 75
km/h, po południu słabnący do umiarkowanego, w porywach do 45 km/h, zachodni
i północno-zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 31.01.2020 do godz. 19:30 dnia 01.02.2020
W nocy zachmurzenie duże, na południu większe przejaśnienia. Głównie na północy regionu
wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 6°C do 8°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Nad ranem oraz wieczorem
miejscami wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10°C do 12°C. Wiatr
słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 30.01.2020 do godz. 19:30 dnia 31.01.2020
Polska będzie pod wpływem kolejnych zatok niżowych, przemieszczających się z zachodu na
wschód, z układami okludujących się frontów atmosferycznych. W nocy początkowo
oddziaływać będzie zatoka związana z płytkim, wypełniającym się niżem znad Bałtyku,
później podsunie się zatoka niżu znad Morza Norweskiego. W dzień zatoka ta będzie
oddziaływać w centrum i na wschodzie kraju, a kolejna, płytka zatoka z ciepłym frontem
atmosferycznym, podsunie się po południu nad zachodnią Polskę. Z zachodu będą napływać
coraz cieplejsze masy powietrza polarnego morskiego. Przewiduje się w nocy spadek,
w dzień wzrost ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 31.01.2020 do godz. 19:30 dnia 01.02.2020
Polska będzie w zasięgu niżu, przemieszczającego się znad Atlantyku i Szkocji nad
południową Skandynawię, w nocy w strefie ciepłego, a w dzień chłodnego frontu
atmosferycznego. Z zachodu nadal będą napływać ciepłe masy powietrza polarnego morskiego.
Ciśnienie w nocy będzie na ogół stałe, w dzień będzie powoli spadać.
prognozę 316711/2020 opracował synoptyk dyżurny Piotr Ojrzyński, dnia 2020-01-30 12:14
Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl.

