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Popularność imion Adam i Ewa

Zgodnie z danymi z bazy PESEL w Polsce mieszka ponad 360 tys. Adamów i ponad 464 tys.
kobiet o imieniu Ewa. Najwięcej osób o tych imionach mieszka na Mazowszu. Blisko 11,5
tys. Adamów obchodzi urodziny w Wigilię. Wspólnie z nimi świętuje prawie 13,5 tys. pań o
imieniu Ewa.

Imię Adam zaczęło stopniowo zyskiwało popularność. W latach 1935-39 w Polsce urodziło się 4 tys.
mężczyzn o tym imieniu. 40 lat później (w latach 1970-1979) liczba ta była znacznie większa –
wzrosła do ponad 73 tysięcy.

Aktualnie rodzice decydują się na imię Adam dla swojego syna około 4 tys. rocznie. W 2014 roku
nadano je 4 309 chłopcom. Rok wcześniej Adasiów urodziło się 4 644.

Imię Ewa nie jest już tak popularne, jak w przeszłości. W latach 1960-69 imieniem Ewa nazwano 122
tys. 532 dziewczynki. Z biegiem czasu liczba ta zmieszała się. W latach 2000-2009 już tylko nieco
ponad 7,5 tysiąca dzieci otrzymało to imię. W mijającym roku rodzice zaledwie 683 dziewczynek
nadało im imię Ewa.

Gdzie mieszka najwięcej Adamów i Ew?

Według  danych  z  bazy  PESEL  najwięcej  mężczyzn  o  imieniu  Adam  jest  zameldowanych  w
województwach:

mazowieckim – 51 tys. 532
śląskim – 49 tys. 520 
 wielkopolskim – 30 tys. 949

Z kolei imię Adam jest najmniej popularne w województwach:

lubuskim – 8 tys. 066
opolskim – 9 tys. 082,
świętokrzyskim - 10 tys. 613

Z ogólnej liczby 360 tys. 743 mężczyzn o imieniu Adam,  11 tys. 407 urodziło się 24 grudnia.

Z kolei najwięcej pań o imieniu Ewa jest zameldowanych w województwach:



mazowieckim – 75 tys. 051
śląskim – 55 tys. 573 
wielkopolskim – 40 tys. 466

Z kolei imię Ewa jest najmniej popularne w województwach:

opolskim – 11 tys. 194
lubuskim – 11 tys. 640,
świętokrzyskim - 14 tys. 567

Z ogólnej liczby 464 tys. 402 kobiet o imieniu Ewa, 13 tys. 454 urodziło się 24 grudnia. W Wigilię
obchodzą więc podwójne święto.  
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