
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KSIĘGA IMION DLA DZIEWCZYNEK 

Redakcja: Aneta Żuchowska 

 

 

Decydując o wyborze imienia dla dziecka, warto zastanowić się, jak ono wpłynie na jego 

osobowość i poczucie wartości. Nieprzemyślana decyzja może już na starcie zdyskredytować 

naszą pociechę w gronie jej rówieśników. 

Dla małego dziecka imię jest jednym z pierwszych słyszanych słów i jednym z pierwszych, 

które wypowiada. Już kilkumiesięczne maleństwo potrafi rozpoznać jego brzmienie, a około 

dwuletnie dziecko potrafi się już nim przedstawić - mój niespełna dwuletni siostrzeniec na 

pytanie „Jak masz na imię” ochoczo odpowiada „Paweł jestem!”. Wyraz ten będzie mu 

towarzyszył przez całe jego życie, kiedy będzie nastolatkiem, dorosłym i starszym 

człowiekiem. Warto zatem przed jego wyborem przemyśleć gruntownie swoją decyzję. 

 

Redakcja Kobieta.wieszjak.pl 
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1. Jak wybrać imię dla dziecka? Czym kierować się wybierając imię? 

Tradycja 

Jeśli cenicie sobie tradycję narodową lub rodzinną warto zastanowić się na imieniem, które 

będzie z nią związane. Możecie nadać dziecku imię na cześć przodka, którego niezwykle 

cenicie lub z którym byliście blisko związani. Warto pomysłu poszukać także w kręgu imion 

postaci historycznych: królów, posłów, prezydentów, wieszczów narodowych. 

W gronie najbliższych 

Nie trzeba jednak daleko szukać, bo może pomysł na imię znajduje się na wyciągnięcie 

Waszej ręki. Co myślicie o imieniu któregoś ze swoich przyjaciół? Może któreś z nich od 

dawna Wam się podobało, ale wyleciało w tym momencie z głowy? Przyjaciel i przyjaciółka 

na pewno poczują się bardzo dumni, że przypadł im w udziale taki zaszczyt. 

Doradztwo rodzinne 

Warto też o zdanie zapytać Waszą rodzinę, dziadkowie na pewno na poczekaniu zasypią Was 

gradem propozycji. Jednak uwaga - mogą chcieć toczyć z Wami bój o przeforsowanie swoich 

propozycji, dlatego na wstępie uprzedźcie ich, że ostateczna decyzja należy wyłącznie do 

Was. W mojej rodzinie np. kiedy urodził się mój brat dziadkowie tak mocno naciskali na 

rodziców, aby nadali synowi imię Łukasz, że pomimo innego zdania ostatecznie im ulegli. 

Ostrożnie zatem. 

Kalendarz i lektury 

Skarbcem imion są oczywiście kalendarze, ale nie tylko. Warto sięgnąć po stare i sprawdzone 

pozycje, które zawierają spis imion występujących w języku polskim jak: „Księga naszych 

imion” J. Bubaka, „Twoje imię” H. Fross, „Nasze imiona” B. Kupis czy „Dlaczego 

Agnieszka a nie Ines? Wybierz imię dla swojego dziecka” autorstwa W. Kupiszewskiego. Po 

przejrzeniu kalendarzy lub innych publikacji, wypiszcie te imiona, które z jakiś powodów 

najbardziej się Wam podobają. W kolejnych podejściach redukujcie tę listę, odrzucając te, 

które Wam się podobają mniej. 

Imię i nazwisko 

Kiedy już wybierzecie kilka propozycji warto zestawić je z nazwiskiem i sprawdzić ich 

wspólne brzmienie. Do krótkiego nazwiska warto dobrać dłuższe imię i na odwrót. Pomyślmy 

także o wyglądzie przyszłych dokumentów naszego dziecka i nie przesadźmy z łączną 

długością imion i nazwisk, czasami bowiem dorastają do takich rozmiarów jak: Magdalena 

Małgorzata Wojciechowska. Może w takim wypadku warto zdecydować się na jedno imię? 

Jakub, Julcia czy Zuzia 

Jeśli podoba Wam się aktualnie bardzo popularne imię, zastanówcie się w tym miejscu, czy 

nie skaże ono w przyszłości Wasze dziecko na anonimowość, gdy zjawi się w klasie jako 

szósta Julka lub siódmy Jaś. Warto zapoznać się z listą najpopularniejszych imion żeńskich 

nadawanych w 2010 roku. 
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Najczęściej nadawanym imieniem żeńskim już od prawie dekady pozostaje Julia – w 2010 

roku nazwano nim aż 11, 6% urodzonych dziewczynek. Dalej, w ścisłej czołówce, plasują się 

imiona Maja (9, 4%) oraz Zuzanna(7,9%), często nadawane również w 2009 roku. Kolejne, 

szczególnie lubiane przez rodziców imiona to Lena(6,6%), Wiktoria(6%), a także 

Amelia(5,7%). Częstotliwością nadawania nieznacznie różnią się od siebie Oliwia – na 

siódmym miejscu -5, 57%, oraz Aleksandra – na ósmej pozycji -5,56%. Dwa ostatnie imiona 

z dziesiątki najpopularniejszych to kolejno Natalia(5,36%) oraz Zofia(4%). 

Ostrożnie z nietypowymi imionami 

Jednak nie należy również przesadzać w drugą stronę i dobierać imiona zbyt „oryginalne”, 

delikatnie mówiąc. Może bowiem dojść do tak absurdalnych sytuacji jak to miało w 

przypadku pewnej dziewczynki z Nowej Zelandii, którą niefrasobliwi rodzice nazwali „Talula 

Does The Hula From Hawaii”. Przy okazji sprawy rozwodowej jej rodziców sąd odebrał 

bezmyślnym rodzicom prawa do opieki nad córką i nakazał zmianę jej imienia. 

Na całe życie 

I jeszcze jedno pamiętajmy o tym, że imię dziecka wybieramy na jego całe życie, dlatego 

warto wybrać takie, które będzie stosowane na każdym jego etapie. O ile imię Maja bardzo 

dobrze pasuje do małej dziewczynki, to już do 60- letniej kobiety niekoniecznie. 

Imię męskie powinno odzwierciedlać cechy uznawane za męskie, a żeńskie - cechy kobiece. 

Znam osobiście przypadek nazwania chłopców imionami Narcyz i Lilianek – do dziś nie 

ustaje śmiech ich kolegów i znajomych. 

Imię dziecka to jego wizytówka na całe życie, dlatego ważne jest, aby dobrze się kojarzyło, 

było łatwe do wymówienia i miało przyjemne brzmienie. Myślcie rozsądnie, nie spieszcie się 

z tym wyborem w końcu dziewięć miesięcy ciąży to wystarczający czas na przejrzenie 

odpowiednich lektur, przewertowanie stron internetowych oraz rozmowy z rodziną i 

przyjaciółmi. Życzę przyjemnego i rozważnego przeglądania poniższej listy imion dla 

dziewczynek.  

 

2. Imiona żeńskie na literę A 

Ada  

Imię pochodzenia semickiego. W języku hebrajskim znaczy: upiększać się, stroić się. Imię to 

występuje w Starym Testamencie (Ada jest jedną z żon Lemecha i matką Jubala). W Biblii 

jest także mowa o Adzie, matce flecistów i grających na Cytrze. Imię często mylone z 

Adrianną lub Adelajdą, z powodu istniejącego w języku polskim podobnego zdrobnienia. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Adusia, Adelka, Dusia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: delikatna i skromna. Do późnego wieku zachowuje 

dziewczęcy urok. Lubi zwierzęta i potrafi się nimi opiekować. Nie przepada za obowiązkami 

domowym. Jest bardzo solidna, nawet najbardziej przykrą pracę stara się wykonać rzetelnie. 
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Adela  

 

Skrócona, oboczna forma imienia Adelajda. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Ada, Adusia, Adelka, Adelcia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: posiada wrodzony pęd do doskonałości. Wytrwale 

dąży do celu, czasem bez oglądania się na konsekwencje. Rzadko zmienia swoje przekonania. 

Wierzy w wielkie idee i potrafi być im wierna. 

 

 

Adelajda  

 

Imię pochodzenia germańskiego. Nawiązuje do imienia Adelajdy, żony Ottona Wielkiego 

(zmarłej w 999 r.). Wywodzi się od słowa Adalhaid, złożonego z dwóch członów: adal 

(„dobry, szlachetny”) oraz heit („osoba, stan, rodzaj”). Oznacza więc osobę o „szlachetnym 

obliczu” lub wywodzącą się ze szlachetnego rodu. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Ada, Adusia, Adelka, Adelcia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: posiada wrodzony pęd do doskonałości. Wytrwale 

dąży do celu, czasem bez oglądania się na konsekwencje. Rzadko zmienia swoje przekonania. 

Wierzy w wielkie idee i potrafi być im wierna. Może być dobrą szefową. 

 

Adelina  

 

Imię pochodzenia germańskiego. Prawdopodobnie wariantowa forma imienia Adelajda. 

Pochodzi od imienia św. Adeliny, wnuczki Wilhelma Zdobywcy. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Ada, Adusia, Adelka, Adelcia 

Krótka charakterystyka osobowości: aktywna i twórcza. Świadoma swego postępowania 

oraz odpowiedzialna za wszystko, co robi. Nie znosi partactwa. Swoje obowiązki w pracy 

wykonuje powoli, ale za to niezwykle dokładnie.  

 

Adrianna  

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od imienia cesarza Hadriana. Słowo Hadrianus 

oznacza „pochodzący z Hadrii” (miasto we Włoszech) lub z regionu morza Adriatyckiego. 

Inna forma zapisu tego imienia: Adriana. 

Najczęstsze zdrobnienia: Adrianka, Adusia, Ada, czasem także Anna lub Ania 

 

Krótka charakterystyka osobowości: sama dla siebie jest autorytetem. Niechętnie słucha 

uwag innych ludzi ani nie sugeruje się ich opiniami. Lubi biżuterię i wszelkie imprezy 

kulturalne. Przywiązuje dużą wagę do swojego wyglądu. 
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Agata  

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa agathé, co oznacza: „dobra”. W Polsce 

znane od XII wieku. Posiada rzadko występującą formę męską – Agaton. 

Najczęstsze zdrobnienia: Agatka, Agacia, Agusia, Aga, Gusia, Gatka, Gacia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: samodzielna, zdecydowana, rozsądna i praktyczna. 

Nie boi się postawić wszystko na jedną kartę i zacząć od początku. Lubi być w ciągłym 

ruchu. Potrafi podejmować szybkie decyzje. 

 

Agnieszka  

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa hagne / hagneia, które oznacza: „czysta, 

nieskalana, dziewicza, bez skazy”. W łacinie uzyskało brzmienie Agnes i poprzez Czechy 

dotarło do Polski. 

Najczęstsze zdrobnienia: Agniesia, Agusia, Agnisia, Aga 

 

Krótka charakterystyka osobowości: uczciwa, lojalna i bardzo samodzielna. Niełatwo 

skłonić ją do zmiany zdania. Lubi „grać pierwsze skrzypce” w towarzystwie. Na ogół bardzo 

dyskretna, czasem jednak potrafi porządnie oplotkować znajomych. 

 

 

Aida  

 

Imię o niejasnej etymologii. Może wywodzić się z języka arabskiego i oznaczać: „nagroda, 

korzyść” lub z języka greckiego od słowa Haides / Hades (kraina cieni oraz jej władca). Imię 

egipskiej niewolnicy, tytułowej bohaterki opery Giuseppe Verdiego.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Ada 

Krótka charakterystyka osobowości: czuła i kochająca. W imię miłości zdolna jest do 

największych poświęceń. Dla ukochanego człowieka nie zawaha się przed niczym. Dobra, 

wyrozumiała matka, uwielbiająca swoje dzieci. 

  

Alana  

Imię o niejasnej etymologii. Najprawdopodobniej pochodzi z języka celtyckiego, od słowa 

oznaczającego „harmonia”. Może też wywodzić się od nazwy irańskiego plemienia Alanów. 

Inne źródła podają bretońskie pochodzenie tego imienia, przypisując mu znaczenie: „mały 

kamień” lub „przystojna”. 

Najczęstsze zdrobnienia: Alanka, Ala 
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Krótka charakterystyka osobowości: spokojna i zgodna. Potrafi harmonijnie współistnieć z 

osobami nawet o zupełnie odmiennych charakterach. Bywa bardzo nieśmiała i cicha. Lubi 

marzyć. W sytuacjach stresowych ucieka do własnego świata. 

 

Albina  

Imię pochodzące z języka łacińskiego. Wywodzi się od słowa albus, które oznacza: „biały”. 

Być może pierwotnie nadawano je osobom o bardzo jasnej karnacji i płowych lub białych 

włosach (stąd: albinos). Według innych źródeł imię to pochodzi z połączenia 

starogermańskich słów: alb- („elf”) oraz -wini („przyjaciel”). Oznaczałoby więc „przyjaciółka 

elfów”. 

Najczęstsze zdrobnienia: Albinka, Alba, Bina, Binka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: troskliwa i opiekuńcza. Najlepiej czuje się w ciszy, na 

łonie przyrody. Nie lubi głośnego towarzystwa ani hałaśliwej muzyki. Od rodziny oczekuje 

oparcia i spokoju. Bardzo ważne jest dla niej poczucie bezpieczeństwa w życiu. 

 

Aldona  

Imię pochodzenia litewskiego o niejasnej etymologii. Nosiło je wiele księżniczek litewskich, 

które poślubiły polskich arystokratów (głównie książąt mazowieckich).  

Najczęstsze zdrobnienia: Aldonka, Alda, Dona, Donka, Donia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: niezależna, władcza i stanowcza. Urodzona 

„szefowa”. Bardzo nie lubi przegrywać, toteż zawsze musi mieć ostatnie słowo. Czasem bywa 

zbyt przewrażliwiona na punkcie swojej kariery zawodowej.  

 

Aleksandra  

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się ze złożenia słów: alekso („bronię”) oraz aner / 

andros („mąż, mężczyzna” – w znaczeniu „człowiek”). Oznacza więc: „obrońca ludzi”. W 

języku staropolskim istniała forma zapisu: Oleksandra, stąd tradycyjne zdrobnienie: Ola. 

Najczęstsze zdrobnienia: Ola, Olka, Olusia, Olesia, Oleczka, Olunia, Oleńka, Ala, Alka, 

Sandra 

 

Krótka charakterystyka osobowości: marzycielska i romantyczna, a jednocześnie bardzo 

realnie patrząca na życie. Lubi podkreślać swoją kobiecość, zwłaszcza w męskim 

towarzystwie. Stara się sprawiedliwie oceniać ludzi. Czasami bywa zbyt gadatliwa. 
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Alfreda  

Imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słów alf („elf”) oraz rat („rada”). Oznacza 

więc: „ta, która radzi jak Elf”, „mądra jak Elf”. 

Najczęstsze zdrobnienia: Alfa, Freda 

 

Krótka charakterystyka osobowości: urodzona arystokratka. Lubi żyć z rozmachem i 

fantazją. Nie cierpi stałych obowiązków ani nudnych domowych zajęć. Rozkwita w 

towarzystwie. W podejmowaniu decyzji czasem bardziej kieruje się uczuciami niż 

rozsądkiem. 

 

Alicja  

Imię o niejasnej etymologii. Według niektórych źródeł wywodzi się od greckiego słowa 

aletheia (alitia, alicia), które oznacza: „prawda”. Inna teoria sugeruje, iż jest to angielska 

forma zdrobnienia od imienia Adelajda. 

Najczęstsze zdrobnienia: Alka, Ala, Alunia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: rozważna i systematyczna. Działa bez rozgłosu, lecz 

niezwykle skutecznie. Lubi pomarzyć o dalekich podróżach, jednak z charakteru jest 

człowiekiem wybitnie „stacjonarnym”, dla którego liczy się: jeden mąż, jeden dom, jedno 

miasto i jeden kraj. 

 

Alina  

Imię pochodzenia germańskiego, powstałe jako forma pochodna od imion typu Adelajda lub 

Adelina. Według innej teorii – samodzielnie funkcjonujący skrót imienia Halina. 

Najczęstsze zdrobnienia: Alinka, Ala, rzadziej: Ina 

 

Krótka charakterystyka osobowości: wiecznie zakochana romantyczka. Życie bez miłości 

nie ma dla niej sensu. Dla gorącego uczucia potrafi zaryzykować wszystkim: rodziną, pracą, 

pieniędzmi. Reaguje bardzo emocjonalnie, więc czasami podejmuje zupełnie nieracjonalne 

decyzje. 

 

Alma  

Imię o niejasnej etymologii. Część badaczy wywodzi je z łaciny, od słowa oznaczającego 

„karmicielka”. Według innej teorii imię to pochodzi z języka hiszpańskiego od słowa „dusza” 

albo z węgierskiego: „jabłko”. 
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Najczęstsze zdrobnienia: Almusia, Ala 

 

Krótka charakterystyka osobowości: opanowana, zrównoważona i bardzo sceptyczna. 

Rzadko ufa ludziom, toteż przeważnie polega tylko na sobie. Ma wielkie, szczere serce, które 

starannie ukrywa w obawie przed zranieniem. Kocha kwiaty i potrafi się nimi zajmować. 

 

Alona  

 

Imię o niejasnej etymologii. Być może skrót od imienia Aldona. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Alonka, Ala, Lona, Lonka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: tajemnicza i zagadkowa. Niewiele opowiada o swoim 

życiu prywatnym. Ma bardzo bogatą wyobraźnię i duże potrzeby duchowe. Często interesuje 

się ezoteryką. Najlepiej wypoczywa spacerując po lesie. 

 

Amanda  

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa amare / amo („kochać, ukochana”) i 

oznacza: „godna miłości”. Popularne imię amerykańskie, coraz częściej spotykane w Polsce. 

Najczęstsze zdrobnienia: Ama, Anda, Andzia, Manda 

 

Krótka charakterystyka osobowości: niecierpliwa i trochę samolubna. Ceni dobry wygląd i 

jest świetnie zorientowana w świecie mody oraz we wszelkich nowinkach kosmetycznych. 

Swoje życie buduje powoli, małymi kroczkami, ale niemal zawsze osiąga założone cele.  

 

Amelia  

Imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słowa amel (amal), które oznacza: 

„pracowity, niezmordowany w pracy, pilny”. Forma oboczna tego imienia: Amalia. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Amelka, Amelcia, Amela 

 

Krótka charakterystyka osobowości: pracowita, a przy tym marzycielska. Najbardziej 

odpowiadają jej takie zajęcia, przy których może oderwać się myślą i przenieść w świat 

fantazji. Dzięki swej ogromnej wyobraźni jest bardzo twórcza i pomysłowa.  

 

Anabella  

Imię o niejasnej etymologii. Pojawia się w bajkach dla dzieci. Człon –bella w językach 

romańskich oznacza „piękna”. 

Najczęstsze zdrobnienia: Ana, Ania, Bella, Bela 
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Krótka charakterystyka osobowości: sympatyczna, wesoła i trochę „nie z tej ziemi”. Miewa 

zwariowane pomysły, które chętnie wprowadza w życie. Artystyczna osobowość, co widać 

już na pierwszy rzut oka. Moda jej nie interesuje, bo i tak ubiera się po swojemu. 

Anastazja  

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa anastasis, które oznacza 

„zmartwychwstanie, wskrzeszenie”. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Ana, Nastka, Nastusia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: zaradna i samodzielna. Lubi żyć w komfortowych 

warunkach, toteż bardzo dużą wagę przywiązuje do zdobywania pieniędzy. Jeśli coś kupuje, 

wybiera tylko markowe rzeczy. Dba o swój wygląd i maniery, aby uchodzić za kobietę z 

klasą. 

 

Anatola  

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa anatole („wschód”) lub anatolikós, co 

oznacza: „pochodząca ze Wschodu” (albo z Anatolii w Turcji). 

Najczęstsze zdrobnienia: Ana, Ania, Tola, Tolka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: praktyczna i konserwatywna. Trzyma się prostych i 

jasnych zasad postępowania. W pracy jest bardzo skrupulatna i metodyczna, ale niezbyt 

kreatywna. Ma wiele życzliwości dla ludzi, a jej dobroć często bywa wykorzystywana przez 

innych. 

 

Aneta   

Forma pochodna imienia Anna, powstała jako przeniesienie francuskiego zdrobnienia tego 

imienia, Anette, do języka polskiego.  

Najczęstsze zdrobnienia: Anetka, Anecia, Netka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: pewna siebie i bardzo kobieca. Cierpliwość nie jest jej 

mocną stroną. Irytują ją ludzie powolni i przyziemni. W życiu ceni wygodę i prostotę. Często 

ma wyraźne uzdolnienia artystyczne, choć rzadko łączy je z wykonywanym zawodem. 
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Angela  

Imię pochodzenia grecko-łacińskiego. Wywodzi się od słowa angelos („posłaniec, zwiastun, 

anioł”) lub od słowa angelikus / angelikos („anielska”). Spolszczony wariant tego imienia: 

Aniela. Imiona pokrewne: Angelika, Angelina. 

Najczęstsze zdrobnienia: Angelka, Angelusia, Andzia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: delikatna i wrażliwa. Łatwo ją zranić i sprawić, że 

zamknie się w sobie. Żyje w świecie marzeń, ale pomimo to potrafi doskonale funkcjonować 

w szarej rzeczywistości. Wesoła i lubiana za szczery, bezpośredni charakter.  

 

Angelika   

Imię pochodzenia grecko-łacińskiego. Wywodzi się od słowa angelos („posłaniec, zwiastun, 

anioł”) lub od słowa angelikus / angelikos („anielska”). Oznacza więc osobę o „anielskim 

usposobieniu”. Imiona pokrewne: Angelika, Angelina. Spolszczony wariant zapisu: 

Andżelika.  

Najczęstsze zdrobnienia: Angelka, Angelinka, Angelusia, Andzia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: delikatna i wrażliwa. Łatwo ją zranić i sprawić, że 

zamknie się w sobie. Żyje w świecie marzeń, ale pomimo to potrafi doskonale funkcjonować 

w szarej rzeczywistości. Wesoła i lubiana za szczery, bezpośredni charakter.  

 

Aniela  

Spolonizowana forma łacińskiego imienia Angela, Wywodzi się od słowa angelos 

(„posłaniec, zwiastun, anioł”) lub od słowa angelikus / angelikos („anielska”). Imiona 

pokrewne: Angeilna, Angelika. 

Najczęstsze zdrobnienia: Anielka, Anielcia, Nela, Nelka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: cicha i skromna, a przy tym niezwykle wrażliwa. 

Chodzące miłosierdzie: kota przytuli, płaczącemu dziecku wytrze nos, smutną koleżankę 

pocieszy. Nigdy nie wysuwa się do przodu, ale zawsze jest obecna tam, gdzie trzeba. 

 

Anita  

Imię o niejasnej etymologii. Według jednej teorii wywodzi się z języka niemieckiego i jest 

zdrobniałą formą imienia Anna. Zgodnie z inną hipotezą pochodzi z języka hebrajskiego i 

oznacza: „ciesząca się łaską bożą”. Kolejne źródła podają, iż pochodzi z jęz. hiszpańskiego i 

stanowi skróconą formę Juanity (odpowiednika polskiej Joanny). 
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Najczęstsze zdrobnienia: Anitka, Anicia, Ania 

 

Krótka charakterystyka osobowości: skryta i niezależna. Nikogo nie wtajemnicza w swoje 

plany. Nierzadko obdarzona talentem artystycznym. Dążąc do realizacji swoich celów, bywa 

czasem zbyt egocentryczna i samolubna. Ceni zadbany, elegancki wygląd. 

 

Anna  

Imię pochodzenia semickiego. Wywodzi się od hebrajskiego słowa channah, co oznacza 

„wdzięk; łaska”. Imię pokrewne: Hanna. 

Najczęstsze zdrobnienia: Ania, Anka, Anusia, Aneczka, Anula, Anulka, Andzia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: ciepła i serdeczna, a przy tym niezwykle rozsądna 

oraz stanowcza. Woli działać, zamiast marzyć. Troska o rodzinę to jej życiowy priorytet. W 

pracy solidna i odpowiedzialna. Bardzo lubi babskie ploteczki. 

 

 

Antola  

 

Imię utworzone najprawdopodobniej od imienia Antonina, jako jego skrócona wersja. 

Wywodzi się od łacińskiego słowa Antonius, które stanowiło przydomek jednego z rodów w 

starożytnym Rzymie (Antoniusze). 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Antola, Antolka, Tola, Tosia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: nowoczesna, a jednocześnie tradycyjna. Z jednej 

strony niezależna, pewna siebie kobieta; z drugiej – skromna dziewczyna, dla której zgrana 

rodzina stanowi największe dobro. Wesoła i bezpośrednia, potrafi twardo bronić swojego 

zdania. 

 

 Antonina  

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa Antoninus, które oznacza: „należący do 

Antoniuszów” (starożytny ród rzymski). W Grecji wywodzono tę nazwę od syna Herkulesa – 

Antona i tłumaczono jako: „wspaniały, doskonały, wybitny”. 

Najczęstsze zdrobnienia: Antola, Antolka, Antosia, Tola, Tosia, Nina 

 

Krótka charakterystyka osobowości: skromna i prosta. Ceni tradycyjne wartości i obyczaje. 

Pomaga innym nie dla zdobycia ich wdzięczności, ale z potrzeby serca. Nie rozumie 

wyrachowania ani interesowności. Rodzina to jej opoka i centrum życia. 
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Apolonia   

Imię pochodzenia łacińskiego, powstałe od imienia rzymskiego boga miłości, sztuki i urody, 

Apollina. Być może nadawano je kapłankom w świątyniach apollińskich lub dziewczętom, 

aby Apollin obdarzył je urodą. Według innej teorii imię to może pochodzić od greckiego 

słowa apollymi („zabić, zniszczyć”). Forma oboczna: Apolinaria. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Pola, Polcia, Polka, Lonia, Lonka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: pogodna i pełna temperamentu. Lubi być zauważana 

oraz chwalona. Nie znosi wykonywać cudzych poleceń i rozkazów, toteż preferuje pracę 

samodzielną, w której sama sobie jest szefem. Uwielbia swoje dzieci i wnuki. 

 

Arina   

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa eirene, które oznacza: „pokój”. Jest to 

bardzo rzadko spotykany wariant imienia Irena. 

Najczęstsze zdrobnienia: Arinka, Arka, rzadziej: Ina, Inka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: spokojna i opanowana. Ceni wygodne, dostatnie 

życie. Nie przepada za dalekimi podróżami ani całonocnymi imprezami towarzyskimi. 

Wybiera pracę, w której panuje cicha, sympatyczna atmosfera. Nie lubi nagłych, 

niespodziewanych zmian. 

 

Arkadia  

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi od słowa arkadios, co oznacza: „pochodząca z 

Arkadii” (czyli krainy szczęśliwości). 

Najczęstsze zdrobnienia: Arka, Areczka, Arusia, Arunia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: wesoła i żywiołowa. Ciągle miewa szalone pomysły. 

Nie cierpi nudnych, monotonnych zajęć. Nie umie wypoczywać w domu, woli pójść do lasu 

lub w góry. Ciepła i serdeczna dla najbliższych, wobec obcych potrafi „pokazać pazurki”. 

 

Arletta  

 Imię powstałe prawdopodobnie jako zdrobnienie germańskiego żeńskiego imienia Carletta 

(Karletta), pochodzącego od imienia Karl (Karol). Inny wariant zapisu: Arleta. 

Najczęstsze zdrobnienia: Arletka 
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Krótka charakterystyka osobowości: towarzyska i wszędobylska. Lubi spotkania z 

koleżankami, na których można wymienić się plotkami. Pracę wybiera taką, gdzie może 

pogadać i pośmiać się ze współpracownikami. Siedzenie w domu bardzo ją nudzi. 

 

Armanda   

Imię pochodzenia germańskiego. Żeński odpowiednik męskiego imienia Armand, które 

powstało z przekształconego imienia Herman.  

Najczęstsze zdrobnienia: Armanka, Arma 

 

Krótka charakterystyka osobowości: elegancka i zmysłowa. Lubi wytwornie zjeść i dobrze 

się ubrać. Dobre towarzystwo przedkłada nawet nad najlepszą książkę. Na ogół świetnie 

zorientowana w rozkładzie imprez towarzyskich i kulturalnych. 

 

Armina   

 

Imię pochodzenia germańskiego. Żeński odpowiednik męskiego imienia Armin, które 

powstało z przekształconego imienia Herman. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Arminka, Arma 

 

Krótka charakterystyka osobowości: subtelna i delikatna, a zarazem twarda jak stal. W 

każdej sytuacji potrafi postępować z wdziękiem, ale przy tym z żelazną konsekwencją. W 

ubiorze preferuje pastelowe kolory oraz miękkie, delikatne tkaniny. 

 

Aurea   

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa aurea, oznaczającego „złota” lub 

aureola („złocista”). W przenośni imię to oznacza: „ukoronowana, uwieńczona”. Oboczna 

forma: Aurelia. Męski odpowiednik: Aureusz. 

Najczęstsze zdrobnienia: Aura, Aurusia, Aurunia, Rea 

 

Krótka charakterystyka osobowości: chodzi z głową w chmurach. Rzeczy materialne 

niewiele ją interesują, woli poświęcić się sztuce. Pomimo marzycielskiej natury potrafi jednak 

zadbać o siebie i innych, zwłaszcza gdy już założy rodzinę. 

 

Aurela  

Imię pochodzenia łacińskiego, od nazwy rzymskiego rodu Aureliuszy. Słowo aureolus 

oznacza „złocista” (a także „wspaniała, uwieńczona”). Imiona pokrewne: Aurea, Aurelia. 
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Najczęstsze zdrobnienia: Aurelka, Aurelcia, Aurusia, Aura 

Krótka charakterystyka osobowości: chodzi z głową w chmurach. Rzeczy materialne 

niewiele ją interesują, woli poświęcić się sztuce. Pomimo marzycielskiej natury potrafi jednak 

zadbać o siebie i innych, zwłaszcza gdy już założy rodzinę. 

 

Aurelia  

Imię pochodzenia łacińskiego, od nazwy rzymskiego rodu Aureliuszy. Słowo aureolus 

oznacza „złocista” (lub także „wspaniała, uwieńczona”). Imiona pokrewne: Aurea, Aurela. 

Najczęstsze zdrobnienia: Aurelka, Aurelcia, Aurusia, Aura 

 

Krótka charakterystyka osobowości: chodzi z głową w chmurach. Rzeczy materialne 

niewiele ją interesują, woli poświęcić się sztuce. Pomimo marzycielskiej natury potrafi jednak 

zadbać o siebie i innych, zwłaszcza gdy już założy rodzinę. 

 

Aurora   

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od imienia rzymskiej bogini Aurory i oznacza: 

„jutrzenka”. 

Najczęstsze zdrobnienia: Aurorka, Aura, Aurusia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: sympatyczna i wesoła. Do późnego wieku zachowuje 

młodość oraz pogodę ducha. Kocha przyrodę i wędrówki po lesie. Lubi otaczać się ładnymi 

przedmiotami o delikatnych, pastelowych kolorach. Marzycielka. 

 

3. Imiona żeńskie na literę B 

Balbina   

Imię żeńskie utworzone na pamiątkę męskiego imienia Balbin. Urodzony ok. 165 r. Balbinus 

Decimus Caelius Calvinus w roku 238, w wyniku rewolty został razem z Pupienem obwołany 

cesarzem Rzymu. Rządzili wspólnie 99 dni, po czym obu zamordowano. Łacińskie słowo 

balba / balbus oznacza: „jąkała”. 

Najczęstsze zdrobnienia: Balbinka, Balbinia, Bibka, Bisia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: elokwentna i pewna siebie. Przywiązuje dużą wagę do 

starannego ubioru oraz makijażu. Nie potrzebuje pochwał, bo i tak wie, że na nie zasłużyła. 

Czasem potrafi być nieco zbyt arogancka w stosunku di innych. 
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Barbara   

Imię pochodzenia greckiego, rozpowszechnione dzięki łacinie. Wywodzi się od przymiotnika 

barbaros, który oznacza „barbarzyńca” (a dokładnie od jego odpowiednika w rodzaju 

żeńskim barbara, czyli „barbarzynka”). W prostym tłumaczeniu imię to znaczyło dla 

starożytnych Greków po prostu: „cudzoziemka, obca”. 

Najczęstsze zdrobnienia: Baśka, Basia, Basieńka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: uczuciowa i niezależna. Lubi nowe doświadczenia, 

toteż stara się dużo podróżować i czytać książki „o świecie”. Bardzo uważa, aby nie 

krzywdzić ludzi. Jest dobrą przyjaciółką dla męża i troskliwą mamą dla dzieci. 

 

Beata  

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa beatus / beatea, które oznacza: 

„błogosławiony, błogosławiona”. 

Najczęstsze zdrobnienia: Beatka, Becia, Betka, Betusia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: otwarta i bezpośrednia. Wrodzoną nieśmiałość oraz 

niepewność siebie pokrywa zachowaniem, które czasem można uznać za tupet. Rodzina jest u 

niej na pierwszym miejscu, ale i w pracy stara się robić karierę. 

 

Beatrycze   

Imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa beatrix, które oznacza: 

„przynosząca szczęście”. Powstało zapewne na bazie rdzenia beatus – „błogosławiony”. 

Występuje w „Boskiej komedii” Dantego.  

Najczęstsze zdrobnienia: Bea, Beata, Beatka, Betysia, Tysia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: marzycielska i oderwana duchem od spraw 

przyziemnych. Pieniądze oraz sława zupełnie jej nie interesują. Chciałaby żyć z dala od 

nudnych, codziennych obowiązków. Obdarzona bogatą wyobraźnią, nigdy się nie nudzi. 

 

Bella   

Imię pochodzenia łacińskiego (francuskiego). Wywodzi się od słowa belle i oznacza „piękna, 

śliczna”. Stosunkowo od niedawna funkcjonuje samodzielnie, wcześniej stanowiło jedynie 

skrót imienia: Izabella. 

Najczęstsze zdrobnienia: Belcia, Bela 
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Krótka charakterystyka osobowości: beztroska i marzycielska. Chciałaby, aby życie 

upływało jej na zabawach i bujaniu w obłokach. Posiada wyraźne skłonności artystyczne, 

toteż chętnie wybiera taką drogę życiową, która związana jest ze sztuką. 

 

Benita  

Imię pochodzenia łacińskiego. Forma oboczna od imienia Benetykta. Wywodzi się od słowa 

benedicta, które oznacza: „błogosławiona” lub „ta, o której się dobrze mówi”. 

Najczęstsze zdrobnienia: Benitka, Benia, Benka, Benisia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: miła i dystyngowana. Przez całe życie dba, aby 

nikogo nie urazić. Z zachowania i ubioru – prawdziwa dama. Najlepiej czuje się w domu, ale i 

w towarzystwie potrafi się dobrze bawić. 

 

Berenika  

Imię pochodzenia greckiego. Pierwotnie wywodzi się od macedońskich słów phere 

(„przynosić”) oraz nike („zwycięstwo”). Oznacza więc: „ta, która przynosi zwycięstwo”. 

Najczęstsze zdrobnienia: Berenia, Berka, Nika 

 

Krótka charakterystyka osobowości: ma szczęście do interesów. Niemal zawsze jej intuicja 

sprawdza się w rzeczywistości. Potrafi trafnie oceniać ludzi i wybierać tych, którym można 

zaufać. Czasami bywa zbyt pedantyczna. 

Bernadetta  

Polski odpowiednik francuskiego imienia Bernadette, które jest zdrobnieniem imienia 

Bernadet, utworzonego od męskiego imienia Bernard. Inny wariant pisowni: Bernadeta. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Berdadetka, Bernadka, Berta, Bercia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: stała w swych przekonaniach i lojalna do końca. Nie 

boi się powiedzieć prawdę „prosto w oczy”. Czasami bezpośrednia aż do przesady. Przez 

otoczenie odbierana jako osoba ciepła i pełna humoru. 

 

Berta  

Imię pochodzenia germańskiego. Powstało od przymiotnika berth („sławny, znakomity, 

wspaniały”) albo od słowa beraht („błyszcząca, lśniąca”). Według innych źródeł jest to 

samodzielnie funkcjonujące zdrobnienie imion typu Alberta czy Roberta. 
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Najczęstsze zdrobnienia: Bercia, Bertka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: bardzo nierówna z usposobienia: to wesoła i 

śpiewająca, to smutna i przygaszona. Nie wiadomo, co wpływa na taką zmianę nastrojów. 

Lubi spokojne, ciepłe filmy oglądane w gronie najbliższych oraz proste, niewyszukane 

potrawy. 

 

Bianka  

Imię pochodzenia włoskiego. Wywodzi się od przymiotnika bianca i oznacza: „biała, jasna”.  

Najczęstsze zdrobnienia: Biana, Biancia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: pomysłowa oraz rzutka. Szybko myśli i szybko działa. 

Nie lubi marnotrawić czasu na „babskie gadanie”. Nie ma zamiłowania do porządku, więc w 

jej domu zwykle panuje „bałagan artystyczny”. 

 

Biruta  

Imię pochodzenia litewskiego o niejasnej etymologii. 

Najczęstsze zdrobnienia: Birutka, Birka, Ruta, Rutka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: wyjątkowo ciekawska. Interesuje ją wszystko: sztuka, 

ekologia, polityka, a także prywatne życie znajomych. Chciałaby wiedzieć jak najwięcej, aby 

mieć co opowiadać. Całkowite zaprzeczenie „statecznej matrony”. 

  

Blanka  

Imię o niejasnej etymologii. Wywodzi się z hiszpańskiej wersji francuskiego imienia Blanche 

lub od germańskiego słowa blankus / blanchus, które oznacza: „biała, jasna”.  

Najczęstsze zdrobnienia: Blaneczka, Lanka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: małomówna i skromna. W tej niepozornej postaci 

kryją się jednak wielkie zasoby żelaznej woli. Jeśli czegoś chce – zdobędzie, choćby 

wymagało to olbrzymiego wysiłku. Wierna raz przyjętemu kodeksowi moralnemu. 

  

 

Bogdana 

 

Imię pochodzenia słowiańskiego. Wywodzi się od słów Bog- („Bóg” lub „Boga”, pierwotnie 

w znaczeniu „los, dola, szczęście”) oraz -dana („dana”). Imię to mogło oznaczać „dana przez 

los”, a później „dana przez Boga” albo „oddana Bogu”. Patrz też wyjaśnienie imienia: 

Bogdan. 
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Najczęstsze zdrobnienia: Bogdanka, Bogna, Bogusia, rzadziej: Dana 

 

Krótka charakterystyka osobowości: optymistyczna i pracowita. Potrafi cieszyć się nawet z 

drobnostki. Nie zna uczucia zawiści ani zazdrości. Każdemu dobrze życzy i dla każdego 

zawsze znajdzie dobre słowo. Lubi zwierzęta i kwiaty doniczkowe. 

 

Bogna 

Samodzielnie funkcjonujący skrót od imienia Bogdana. 

Najczęstsze zdrobnienia: Bogusia, Bogunia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: staranna i zrównoważona. Zarówno w domu, jak i w 

pracy solidnie wykonuje wszystkie swoje obowiązki. Odpoczywa przy czytaniu dobrej 

książki lub idąc do kina. Nie umie dobrze kłamać i w końcu zawsze się „wsypie”. 

  

 

Bogumiła  

 

Imię pochodzenia słowiańskiego. Wywodzi się ze złożenia członów: Bog- „Bóg” (pierwotnie 

w znaczeniu „los, dola, szczęście”) oraz -mił („miła”). Oznacza więc: „miła Bogu” 

(pierwotnie mogło znaczyć „ta, której los sprzyja”) lub „Boga miłująca”. Imiona słowiańskie 

ze składnikami Bogu- lub Bogo- (np. Bogumiła czy Bogusława) mogą być także 

naśladownictwem irańskich imion, takich jak Bagafarna („mająca sławę od Boga”). 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Bogusia, Bogunia, Miła 

 

Krótka charakterystyka osobowości: romantyczna i zadbana. Wygląd zewnętrzny jest dla 

niej bardzo ważny, toteż zawsze stara się być dobrze ubrana i starannie uczesana. W głębi 

serca bardzo niepewna siebie, co w sytuacji zakłopotania pokrywa śmiechem. 

 

 Bogusława  

Imię pochodzenia słowiańskiego. Wywodzi się ze złożenia członów: Bogu- / Bog- „Bóg” lub 

„Boga” (pierwotnie w znaczeniu „los, dola, szczęście”) oraz -sław („sława, chwała”). Być 

może znaczyło pierwotnie: „ta, która sławi los”, a później „sławiąca Boga” albo „sławna w 

Bogu”.  

Najczęstsze zdrobnienia: Bogusia, Boguśka, Bogunia, Sława, Sławka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: boi się oglądać horrory, ale za to wżyciu nie zna 

uczucia strachu. Bez wahania podejmie się nawet najtrudniejszego zadania. Ma ogromną 

wiarę we własne siły i tylko czasem nachodzą ją wątpliwości czy wszystkiemu podoła. 
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Bolesława  

 

Imię pochodzenia słowiańskiego. Wywodzi się ze złożenia członów: bole(j)- („więcej, 

bardziej”) oraz -sław („sława, chwała”). Oznacza więc: „ta, która jest bardzo sławna” lub „ta, 

która będzie jeszcze bardziej sławna”. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Bolka, Bolcia, Bolesia, Bola, rzadziej: Sława, Sławka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: ambitna i zaradna. Zawsze poradzi sobie w życiu i z 

każdej sytuacji wyjdzie cało. Nie potrafi siedzieć bez ruchu, zaraz musi sobie znaleźć jakąś 

pracę Nie lubi wysiłku fizycznego, ale może ćwiczyć dla zachowania figury. 

 

Bona  

Imię o niejasnej etymologii. Część badaczy uważa, że pochodzi z języka włoskiego i oznacza: 

„dobra”. 

Najczęstsze zdrobnienia: Bonka, Bonia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: surowa, a czasem zbyt władcza. Pomimo dobrego 

serca i najlepszych intencji, nie zawsze jest doceniana tak, jak na to zasługuje. Zbyt oschłym 

zachowaniem potrafi niepotrzebnie zrazić do siebie ludzi. 

 

  

Bożena 

 

Imię pochodzenia słowiańskiego, utworzone poprzez dodanie do rdzenia boż- (od słowa 

„Bóg”) przyrostka zdrabniającego -ana lub -ena. Początkowo w Polsce imię to brzmiało 

Bożana oraz Bożechna i oznaczało: „darowana od Boga” albo „obdarowana przez Boga”. 

Forma Bożena istniała w języku czeskim, skąd przyszła do Polski dopiero w XIX wieku. 

Rzadki wariant tego imienia – Bożenna, posiada negatywną opinię Rady Języka Polskiego i 

został uznany za błędny. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Bożenka, Bożka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: bezpośrednia i bardzo życzliwa. Niemal zawsze 

pogodnie nastawiona do życia. Ceni małe przyjemności i potrafi cieszyć się nawet z 

drobnostek. Chętnie pomaga innym, nie domagając się za to wdzięczności. 

 

Brenda 

Popularne imię amerykańskie oraz anglosaskie o niejasnej etymologii. W języku angielskim 

oznacza: „miecz”. Jego męskim odpowiednikiem jest Brendan. 
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Najczęstsze zdrobnienia: Brendzia, Brenka, Brenia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: zdecydowana i trochę zbyt samolubna. Pewna 

swojego uroku, nie waha się wykorzystywać go do osiągnięcia własnych celów. Drogę 

życiową planuje starannie oraz długoterminowo i zwykle osiąga sukces. 

 

Bronisława  

Imię pochodzenia słowiańskiego. Wywodzi się ze złożenia dwóch członów: broni- („bronić, 

strzec”) oraz -sław („sława, chwała”). Oznacza więc: „ta, która broni sławy” lub „strzeżona 

sławą”. 

Najczęstsze zdrobnienia: Bronka, Bronia, Brońka, Bronusia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: trochę kapryśna, a jednocześnie szczera, otwarta i 

towarzyska. Najlepiej czuje się pracując w niewielkim gronie. Lubi ludzi i zawsze jest chętna 

do pomocy. W domu wzorowa gospodyni. 

 

  

Brygida  

 

Imię pochodzenia celtyckiego. Pochodzi od celtyckiej bogini Brigid (brigh – „siła, męstwo, 

cnota” albo briganti – „wysoki”). Jego pierwotne znaczenie można więc objaśnić jako: 

„wielka”, „dostojna”, „potężna”. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Brygidka, Brydzia, Brynia, Brysia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: aktywna, pewna siebie i wszędobylska. Lubi 

błyszczeć w towarzystwie, a bywanie na imprezach traktuje jako nieodłączną część swojego 

życia. Wybiera zawód, który pozwala jej obracać się w świecie biznesu, mody lub sztuki. 

 

 

4. Imiona żeńskie na literę C 

Cecylia  

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa caecus, które oznacza: „ślepy, ciemny, 

wątpliwy”. Nawiązuje do nazwy rzymskiego rodu Cecyliuszów (łac. Caecilius lub 

Caecilianus). 

Najczęstsze zdrobnienia: Cecylka, Cela, Celka, Celcia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: spokojna, pilna i niezbyt pewna siebie. Nie lubi 

załatwiać żadnych spraw urzędowych ani pracować na kierowniczym stanowisku. Woli nie 

wychodzić przed szereg. Łatwo ulega wpływom innych ludzi. 
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Celina 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa caelum, które oznacza: „niebo”. 

Według innej teorii – samodzielnie funkcjonujący skrót od imienia Marcelina. 

Najczęstsze zdrobnienia: Celinka, Cela, Lina, Linka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: odpowiedzialna i pracowita. Nie wie, co to jest 

nadmiar obowiązków, gdyż wszystkiemu jest w stanie podołać. Potrafi dobrze i skutecznie 

radzić ludziom. Wrażliwa na sztukę, zwłaszcza malarstwo oraz fotografię. 

 

Cyntia 

Imię pochodzenia greckiego. Pierwotnie odnosiło się do osoby zamieszkałej na górze Kynthos 

(Cynthus) na wyspie Delos. Jako imię oznacza więc: „kobieta z góry Cynthus”. Według 

mitologii tam właśnie narodziła się bogini Artemida wraz ze swoim bratem Apollinem.  

Najczęstsze zdrobnienia: Cynti, Cynia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: z wyglądu delikatna, krucha oraz nieśmiała, ale tak 

naprawdę doskonale wie, czego chce i świetnie umie realizować swoje plany. Potrafi przy 

tym wykorzystać zarówno talent dyplomatyczny, jak i własny urok 

. 

Czesława  

Imię pochodzenia słowiańskiego. Wywodzi się ze złożenia dwóch członów: cze- („czekać, 

spodziewać się, oczekiwać”) oraz -sław („sława, chwała”). Oznacza więc: „ta, po której 

spodziewają się sławy”. Według innej teorii element cze- pochodzi od słowa „cześć, czcić”. 

Wówczas imię to oznaczałoby: „ta, która ma cześć i sławę” albo „ta, która ma sławić cześć”. 

Najczęstsze zdrobnienia: Cześka, Czesia, Cesia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: na ogół łagodna i wyrozumiała, czasem jednak bywa 

bardzo niesprawiedliwa wobec ludzi. Pragnie, aby zarówno w pracy, jak i w domu wszystko 

szło po jej myśli. Dobra oraz zaradna gospodyni. 

 

 

5. Imiona żeńskie na literę D 

Dagmara  

Imię pochodzenia skandynawskiego. Prawdopodobnie wywodzi się z połączenia słów dagr 

(„dzień”) oraz mar („dziewica, panna” lub mari – „sławny”). Mogłoby więc oznaczać: 

„sławny dzień” albo „sławna panna”. Niektóre źródła podają, iż może to być duńska wersja 

słowiańskiego imienia Dragomira, które nosiła czeska księżniczka, żona Waldemara II 

Zwycięzcy.  
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Najczęstsze zdrobnienia: Dagmarka, Dagusia, Dagunia, Daguś, Daga, Daguchna 

 

Krótka charakterystyka osobowości: aktywna i żywiołowa. Nie znosi nudy ani 

bezczynności. Potrafi bardzo impulsywnie reagować na niektóre sytuacje, stąd miewa wśród 

ludzi opinię osoby wybuchowej. Lubi podróże z niespodziewanymi przygodami. 

 

Dagna  

Imię pochodzenia skandynawskiego. Spolszczona forma imienia Dagny, wywodzącego się z 

połączenia słów dag- („dzień”) oraz -ny („nowy”). Niektóre źródła podają, iż może to być 

funkcjonujące samodzielnie zdrobnienie imienia Dagmara. 

Najczęstsze zdrobnienia: Daga, Dagunia, Dagusia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: oryginalna i nietuzinkowa. Ubiera się niezależnie od 

mody, zgodnie z własnym stylem. Żyje ekscentrycznie, najczęściej w środowisku 

artystycznym. Gdy trzeba, potrafi być poważna i bardzo odpowiedzialna. 

 

Dajana  

Zapisana fonetycznie spolonizowana wersja angielskiego imienia Diana. Męski odpowiednik: 

Dajan. 

Najczęstsze zdrobnienia: Dajanka, Daja, Dajka, Dajusia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: na ogół optymistyczna i pewna siebie, jednak czasami 

odczuwa niepewność, a nawet strach przed życiem. Życzliwie nastawiona do ludzi. Lubi 

pobawić się w towarzystwie, ale w domu także jej dobrze. 

 

Dalia  

Imię pochodzenia arabskiego. Wywodzi się od słowa oznaczającego kwiat dalia lub od słowa, 

które oznacza winorośl. 

Najczęstsze zdrobnienia: Dalka, Dala, Dalinka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: subtelna i wrażliwa. Zimne wyrachowanie jest jej 

zupełnie obce. Z powodu swej delikatności często bywa raniona przez ludzi. Uważa, że tak 

naprawdę nikt jej nie rozumie, ucieka więc w świat marzeń. 
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Dalida  

Imię pozbawione leksykalnego znaczenia. Wymyślony pseudonim francuskiej piosenkarki 

Yolande Gigliotti.  

Krótka charakterystyka osobowości: wrażliwa na swoim punkcie i bardzo niepewna siebie. 

Na wiele sytuacji reaguje zbyt emocjonalnie, bazując na uczuciach zamiast na rozsądku. 

Kreatywna i twórcza, a przy tym często zagubiona w życiu.  

  

 

Daniela  

 

Imię pochodzenia hebrajskiego, utworzone od męskiego imienia Daniel, które nosił biblijny 

prorok. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Danielka, Dania, Danka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: wygadana i pomysłowa, a przy tym prawdziwie 

dystyngowana. Lubi obracać się w dobrym towarzystwie. Ma skłonność do pobłażania sobie, 

w głębi duszy uważając, że należy jej się więcej niż innym. 

 

Danuta  

Imię o niejasnej etymologii. Najprawdopodobniej wywodzi się od litewskiego słowa danutie, 

będącego połączeniem znaczeń „niebo” i „córka”. Oznaczałoby wówczas: „córka nieba”. Inna 

teoria zakłada łacińskie pochodzenie tego imienia od słowa donata („darowana” /przez 

Boga/). Możliwe także, iż wywodzi się z południowosłowiańskich imion Dana / Danka / 

Danica, gdzie oznacza „dziecko darowane przez Boga”.  

Najczęstsze zdrobnienia: Danka, Dana, Danusia, Danuśka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: wdzięczna i subtelna, a przy tym często niepewna 

siebie i pełna wahań nastroju. Posiada dużą kulturę osobistą oraz skłonność do widzenia 

świata w czarnych barwach. Stale potrzebuje zapewnień, że wszystko będzie dobrze. 

 

 

Daria  

 

Imię najprawdopodobniej pochodzące z języka perskiego od słowa Dārayavahuš, złożonego z 

dwóch członów: daraya („posiadać) oraz vahu („dobro”). Oznaczałoby więc: „ta, która 

posiada dobro /jest dobra/”. W języku hiszpańskim imię Daria czyta się Darija i oznacza ono 

„dawać”. Pojawiły się także niepotwierdzone hipotezy o słowiańskim rodowodzie tego 

imienia – od słowa dar.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Darka, Darunia, Darcia, Darusia 
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Krótka charakterystyka osobowości: śmiała i pewna siebie. Sprawia wrażenie, że zawsze 

wszystko wie najlepiej. Przez otoczenie często uważana za osobę kontrowersyjną. Swoim 

zachowaniem potrafi albo zaimponować, albo całkowicie zrazić do siebie. 

 

 

Dąbrówka  

 

Imię pochodzenia słowiańskiego. Istnieje hipoteza, iż wywodzi się od czeskiego rdzenia dąbr 

(„ciemny”). W tłumaczeniu Dąbrówka znaczyłaby więc ,,ciemna” (ciemnowłosa lub o 

ciemnej karnacji). Inna teoria zakłada pochodzenie tego imienia od słowa dąbrowa (las 

dębowy) dla określenia osoby pięknej o silnym charakterze. Najprawdopodobniej jednak imię 

to pierwotnie funkcjonowało jedynie jako polskie zdrobnienie czeskiego imienia Dobrawa 

(żona Mieszka I).  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Dąbka, Dąbcia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: skrupulatna i opiekuńcza. Doskonale wywiązuje się ze 

wszystkich obowiązków, a przy tym ma jeszcze czas na zabawę i rozrywkę. Nie pcha się na 

pierwsze miejsce, ale często bywa „szarą eminencją”. 

 

Delfina  

Żeński wariant męskiego imienia Delfin. Istnieją dwie teorie jego pochodzenia: z greki 

delphios – „delfin” (w pierwotnym znaczeniu: „mieszkaniec miasta Delfy”) oraz z łaciny – 

„pochodzący z Delf”. Przez wiele stuleci delfin był także oficjalnym tytułem następcy tronu 

Francji (aż do roku 1830).  

Najczęstsze zdrobnienia: Delfinka, Dela, Delka, Fina, Finka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: pełna zapału i wiary w siebie. W jej słowniku nie 

istnieje słowo „niemożliwe”. Osiąga wszystko, co sobie zaplanuje. Zwykle bardzo atrakcyjna 

i zadbana. Wśród znajomych ma opinię urodzonej szefowej. 

 

  

Diana 

 

Imię pochodzenia łacińskiego. W mitologii rzymskiej imię bogini księżyca, płodności, lasów i 

zwierząt, a także opiekunki kobiet. Forma oboczna: Dianna. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Dianka, Dina, Dianusia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: na ogół optymistyczna i pewna siebie, jednak czasami 

odczuwa niepewność, a nawet strach przed życiem. Życzliwie nastawiona do ludzi. Lubi 

pobawić się w towarzystwie, ale w domu także jej dobrze. 
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Dianna 

 

Oboczna forma imienia Diana. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Dianka, Dina, Dianusia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: optymistyczna i sympatyczna, ale nieco 

przewrażliwiona na swoim punkcie. Życzliwa oraz ufna wobec ludzi. Lubi przebywać w 

towarzystwie, jednak muszą to być dobrani i sprawdzeni znajomi.  

  

 

Dina  

 

Imię pochodzenia semickiego. Wywodzi się od hebrajskiego słowa, oznaczającego „sędzia”. 

W Biblii Dinah była córką Jakuba i Lei. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Dinka, Dinciaa, Dinia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: osoba uniwersalna. Potrafi się znaleźć w każdej 

sytuacji i w każdym zawodzie. Dostosuje się do wymogów każdego otoczenia. Umie wybrać 

to, co jest dla niej korzystne. Nie wysuwa się do przodu, po prostu „robi swoje”. 

 

Dobrawa 

Imię pochodzenia słowiańskiego. Istnieje kilka teorii jego powstania: 1. od wyrazu 

oznaczającego „las dębowy” (czeskie dubrava = polskie dąbrowa); 2. od słowa znaczącego 

„dosyć dobra, czasem dobra” (dobrawa, jak biaława, zimnawa itp); 3. może to być także skrót 

od imienia Dobrosława.  

Najczęstsze zdrobnienia: Dobrusia, Dobrawka, Dobra 

 

Krótka charakterystyka osobowości: silna psychicznie i niezależna intelektualnie. W życiu 

stara się kierować prostymi, jasnymi zasadami, za najważniejszą uznając tę, aby nikogo nie 

krzywdzić. Nie znosi, gdy się ją sprawdza i kontroluje. 

 

Dobromiła 

Imię pochodzenia słowiańskiego. Złożone z członów dobro- oraz -miła. Mogło oznaczać: „ta, 

która jest dobra i miła”. Męski odpowiednik: Dobromił. 

Najczęstsze zdrobnienia: Dobrusia, Miła, Miłka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: energiczna i żywiołowa. Zawsze znajdzie sobie jaką 

pracę. Pełna pomysłów i ciekawa świata. Stale pogłębia swoją wiedzę. Pragnie rozumieć ludzi 

oraz wydarzenia, które zachodzą wokół niej. Interesuje się polityką. 
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Dobromira 

Imię pochodzenia słowiańskiego. Złożone z członów dobro- oraz -mir („pokój, spokój, 

dobro”). Mogło oznaczać: „ta, która jest dobra i spokojna” lub „ ta, która tworzy/ceni dobro, 

pokój”. 

Najczęstsze zdrobnienia: Dobromirka, Dobrosia, Dobra, Mirka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: dynamiczna i przebojowa. Nie znosi babskich 

„nasiadówek” ani plotkarskich imprez. Wie czego chce i nie boi się ryzyka. Z reguły dobrze 

wypada w roli szefowej, choć nie zawsze sprawiedliwie ocenia ludzi. 

 

Dobrosława  

Imię pochodzenia słowiańskiego. Złożone z członów dobro- oraz -sław („sława, chwała”). 

Mogło więc oznaczać: „ta, która cieszy się dobrą sławą”.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Dobrosławka, Dobrosia, Dobra, Sławka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: ruchliwa i spontaniczna. Wszędzie jej pełno. Stale 

zaskakuje nowymi pomysłami. Ma kłopoty ze stałą, systematyczną pracą. Woli zajęcia, przy 

których trzeba być w ciągłym ruchu. Zamknięta w czterech ścianach naprawdę cierpi. 

 

Dolores  

Imię pochodzenia hiszpańskiego. Wywodzi się od słowa dolor, oznaczającego „ból”. (W 

porównaniu: hiszpańskie María de los Dolores – polskie Matka Boska Bolesna). 

Najczęstsze zdrobnienia: Dola, Dolorka, Lora, Lola; bardzo rzadko: Lolita 

 

Krótka charakterystyka osobowości: skryta i zdystansowana. Nie znosi, gdy ktoś próbuje 

naruszyć jej prywatność. Wówczas jeszcze bardziej zamyka się w sobie, odgradzając od 

natręta murem obojętności. Wszelkie prywatki i całonocne imprezy omija z daleka. 

 

Domicela 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa domo, które oznacza „poskramiać, 

oswajać” i stało się zalążkiem nazwy rzymskiego rodu Domicjuszów (Domitilla).  

Najczęstsze zdrobnienia: Domka, Domcia, Cela, Celinka 

 



 
 

30 

 

Krótka charakterystyka osobowości: kompetentna i rzeczowa. Mówi mało, ale za to bardzo 

konkretnie. Na wiele spraw ma jasny, zdecydowany „męski” punkt spojrzenia. Nigdy nie 

histeryzuje ani niczego nie wymusza płaczem. Odpowiedzialna za wszystko, co robi. 

 

Dominika 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa dominicus, oznaczającego „Pańska” (od 

Pana) albo „należąca do Pana”. 

Najczęstsze zdrobnienia: Domka, Domcia, Dominiczka, Dominisia, Nika 

 

Krótka charakterystyka osobowości: spokojna i nieufna. Rzadko nawiązuje przyjaźnie. 

Wszystkie ambicje zachowuje dla siebie – nikt nie zna jej planów. Powoli i po cichu buduje 

swoją karierę zawodową. W rodzinie często uchodzi za osobę żyjącą we własnym świecie. 

 

Dora 

Imię o niejasnej etymologii. Może pochodzić z języka słowiańskiego i oznaczać osobę dobrą 

oraz radosną, albo jest to samodzielnie funkcjonujący skrót od imienia Dorota lub Teodora. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Dorka, Dorcia, Dorunia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: lubi ryzyko oraz nocne wypady do kawiarni czy 

restauracji. Uwielbia szybko jeździć samochodem, przy czym niezbyt przejmuje się znakami 

drogowymi. Bez wahania podejmuje się nowych i trudnych wyzwań. 

 

 Dorota 

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa dorothéa, złożonego z członów: doron 

(„dar”) oraz theos („bóg”). Oznacza więc: „dar bogów”. Męski odpowiednik (w zasadzie 

niespotykany): Doroteusz.  

Najczęstsze zdrobnienia: Dorotka, Dorocia, Dora, Dorcia, Doda 

 

Krótka charakterystyka osobowości: poważna i ambitna. Stale doskonali swoje 

umiejętności. W tym, co robi zawsze chciałaby być najlepsza. W karierze zawodowej 

skutecznie rywalizuje z mężczyznami. Dba, aby zawsze wyglądać modnie i zadbanie. 
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6. Imiona żeńskie na literę E 

 

 Edyta  

Imię pochodzenia anglosaskiego. Wywodzi się od staroangielskiego słowa ead lub 

starogermańskiego od- („pomyślność, szczęście, dobrobyt”) w połączeniu ze staroangielskim 

gyth i starogermańskim gunt („walka, wojna”). Mogło więc oznaczać: „ta, która przynosi 

szczęście w walce”.  

Najczęstsze zdrobnienia: Edytka, Edycia, Eda 

 

Krótka charakterystyka osobowości: uporządkowana i konserwatywna. Jest wierna 

przyjętemu przez siebie kodeksowi moralnemu. Często wstydzi się za „błędy młodości” i 

gdyby tylko się dało, chętnie wszystkie by naprawiła. Lojalna wobec rodziny. 

 

Eleonora  

Najprawdopodobniej imię pochodzenia semicko-arabskiego. Wywodzi się od słów el / eli 

(„Bóg”) oraz or- („światło”). Oznacza więc: „Bóg jest moim światłem”. Według innych 

źródeł imię to pochodzi z języka greckiego od słowa eleo („lituję się”).  

Najczęstsze zdrobnienia: Ela, Lena, Nora 

 

Krótka charakterystyka osobowości: zaangażowana i obowiązkowa. Do pracy zawodowej 

podchodzi jak do swojego życiowego zadania. Dla kariery potrafi poświęcić nawet rodzinę. 

Nie rozumie kobiet, które siedzą w domu i spełniają się w roli gospodyni domowej. 

 

 

Eligia  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa eligo, które oznacza: „wybierać”. Może 

więc oznaczać: „wybranka Boga”. Męski odpowiednik tego imienia: Eligiusz. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Ela, Ligia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: schludna i czasem wręcz pedantyczna. Nie cierpi 

nieporządku. Zawsze stara się w jakiś sposób po swojemu zorganizować przestrzeń wokół 

siebie. Bałaganiarze doprowadzają ją do szewskiej pasji. W pracy skrupulatna aż do przesady. 

 

 

Eliza   

 

Skrócona forma angielskiego imienia Elisabeth (czyli polskiej Elżbiety). W Polsce przyjęło 

się w XVIII w., a popularność zyskało w latach 70. ubiegłego wieku. 
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Najczęstsze zdrobnienia: Ela, Elizka, Liza 

 

Krótka charakterystyka osobowości: sprytna i zamknięta w sobie. Nie śpieszy się do 

założenia rodziny. Najpierw musi się wyszumieć i wyrobić stabilną pozycję zawodową. 

Dopiero później myśli o małżeństwie. Bardzo wyczulona na sprawy materialne. 

 

 

Elmira  

 

Imię o niejasnej etymologii. Może wywodzić się z języka hiszpańskiego, a wówczas 

oznaczałoby: „wyniosła księżniczka” albo z języka greckiego w znaczeniu: „opiekunka 

wszystkich”. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Elmirka, Elma, Ela, Mira, Mirka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: chłodna i nieprzystępna. Od nikogo niczego nie 

potrzebuje. Nie lubi też, gdy ktoś potrzebuje czegoś od niej. Urodzona samotniczka stworzona 

do pracy, która wymaga mocnych nerwów, zdecydowania i samodzielności. 

 

 

Elwira  

 

Imię o niepewnej etymologii. Na ogół przyjmuje się, że pochodzi z języka gockiego i oznacza 

„prawdziwie szlachetna” lub „opiekunka wszystkich”. Według innych źródeł wywodzi się z 

języka arabskiego (el /„Bóg”/ oraz or- /„światło”/, co oznacza: „Bóg mi światłem”). Inna 

hipoteza głosi, że jest to imię pochodzenia hiszpańskiego od słowa elevar („podnosić”) i 

posiada znaczenie: „wyniosła”. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Elwirka, Elwa, Ela, Wira, Wirka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: radosna i otwarta. Swoją żywiołowością potrafi 

rozruszać nawet najbardziej poważne towarzystwo. Pomimo zewnętrznej beztroskiej 

wesołości przez całe życie towarzyszy jej niepokój, że „coś się nie uda”. 

 

 

Elza  

 

Imię pochodzenia germańskiego. Samodzielna, alternatywna forma imienia Elżbieta. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Ela, Elka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: rozsądna i nieustępliwa. Nie znosi rozkapryszonych 

ludzi, którzy sami nie wiedzą, czego chcą od życia. Ona zawsze wie, a przy tym umie zadbać, 

by jej marzenia się spełniały. W wolnym czasie uwielbia leniuchować na tapczanie. 
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Elżbieta  

 

Imię pochodzenia semickiego. Wywodzi się od hebrajskiego słowa elzeba lub eliszeba, co 

oznacza: „Bóg jest moją przysięgą” (albo „Bóg jest moją doskonałością”), ewentualnie od 

słowa jezabel, oznaczającego „wywyższona przez Boga”. Nazywane jest imieniem 

królewskim, nosiło je bowiem ok. 50 władczyń.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Elżbietka, Elżunia, Ela, Elka, także: Bieta, Bietka, Betka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: waleczna i skuteczna w działaniu. Starannie, z 

zaangażowaniem wywiązuje się ze swoich obowiązków. W domu pragnie stabilności oraz 

poczucia bezpieczeństwa. W towarzystwie lubi być ośrodkiem zainteresowania. 

 

 

Emila  

 

Imię pochodzenia etruskiego, przekształcone w języku łacińskim. Wywodzi się od słowa 

aemulor / aemilius, które oznacza: „ten, który rywalizuje, współzawodniczy”. Nawiązuje do 

nazwy rzymskiego rodu Emiliuszów. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Emilka, Emka, Emilcia, Milka, Mila 

 

Krótka charakterystyka osobowości: skromna i nieśmiała, a przy tym ogromnie pracowita. 

Stale poszerza swoje umiejętności. Jest życzliwie nastawiona do ludzi, lecz często zamiast ich 

towarzystwa wybiera książkę. W przyjaźni niezwykle lojalna. 

 

  

Emina  

 

Imię pochodzenia arabskiego. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Eminka, Emka, Mina, Minka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: romantyczna, a przy tym realnie patrząca na życie. 

Wie, że „bez pracy nie ma kołaczy” i że na dobre, wygodne życie trzeba sobie zapracować. 

Marzy o wielkiej miłości od pierwszego wejrzenia. 

 

 

Emma  

 

Imię pochodzenia anglosaskiego, od imienia Erma, które stanowi skróconą formę imion 

zaczynających się na Erm- oraz Irm- (np. Ermengarda, Irmgarda). W języku polskim 

spotykana jest także forma Ema.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Ema, Emka, Emcia 

Krótka charakterystyka osobowości: pogodna i ciekawa życia. Chętnie uczestniczy w 

spotkaniach towarzyskich, a także we wszelkich akcjach społecznych. Czuła na punkcie 

ekologii. Marzy o dalekich podróżach, ale w ciepłym, wygodnym domu też jest jej dobrze. 
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Erwina   

 

Imię pochodzenia germańskiego. Żeński odpowiednik imienia Erwin. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Erwinka, Erina, Wina, Winka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: niecierpliwa i zaborcza. Nie potrafi długo usiedzieć w 

jednym miejscu. Rodzinę oraz przyjaciół często uważa za swoją własność, toteż stale wydaje 

im jakieś polecenia. Lubi wszystko mieć pod kontrolą. 

 

 

Eryka  

 

Imię pochodzenia skandynawskiego. Wywodzi się z języka staro-wysoko-niemieckiego od 

słów: era (honor, cześć) oraz richi (bogaty). Oznacza więc: ta, która jest bogata w honor. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Eryczka, Erysia, Erka, Rika 

 

Krótka charakterystyka osobowości: inteligentna, twarda i odważna. Wojowniczo 

nastawiona do życia. Nikomu nie pozwala sobą rządzić. Jeśli musi wykonywać czyjeś 

polecenia, chce być pewna ich sensu i konieczności. Honorowa aż do przesady. 

 

 

Estera  

 

Imię pochodzenia perskiego. Wywodzi się od słowa setara / ester, które oznacza: „gwiazda”. 

Występuje w Biblii (należy do głównej bohaterki Księgi Estery).  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Esterka, Esta, Estusia, Estka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: konkretna i zasadnicza. Czasem zbyt surowa w 

stosunku do ludzi. W każdej sytuacji stara się być sprawiedliwa i mówić prawdę, toteż stale 

naraża się na krytykę ze strony swojego otoczenia. Nie znosi obłudy i hipokryzji. 

 

 

Eugenia  

 

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa eugenes, które oznacza: „szlachetnie 

urodzona, wzniosła, wielkoduszna, zacna”. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Gienia, Gienka, Genia, Geńka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: bardzo rzeczowa, a przy tym dynamiczna oraz pełna 

temperamentu. Do wyznaczonego celu „prze, jak czołg” i nic nie jest jej w stanie 

powstrzymać. Posiada niezwykle inteligentne, złośliwe poczucie humoru. 
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Eulalia  

 

Imię pochodzenia greckiego. Powstało ze złożenia dwóch członów: eu („dobrze”) oraz lelein / 

lalia („mówić, mowa”). Oznacza więc: „ta, która dobrze / ładnie mówi” albo „elokwentna”.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Eulalka, Ela, Lala 

 

Krótka charakterystyka osobowości: bezbronna i tajemnicza. Nikt o niej nic nie wie, a ona 

sama za wszelką cenę stara się, aby tak właśnie pozostało. Nie potrafi bronić się przed 

oszustwem, nie umie walczyć o swoje. Łatwo poddaje się cudzym sądom i opiniom. 

  

 

Euzebia  

 

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa eusébeia, które oznacza: „pobożna, 

bogobojna”.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Ebia, Ebka, Zebia, Zebka, Zebusia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: ostrożna i zdyscyplinowana. Nie tworzy śmiałych 

planów, woli rozwiązania, które już zostały sprawdzone. Nie lubi niepotrzebnego ryzyka. 

Najlepiej pracuje na samodzielnym stanowisku, gdzie sama organizuje sobie pracę.  

 

Ewa   

Imię pochodzenia semickiego. Wywodzi się od hebrajskiego słowa hajja / hawwa („wzięta od 

męża” lub „dająca życie”). Zostało przeniesione do języka łacińskiego w formie Eva.  

Najczęstsze zdrobnienia: Ewka, Ewcia, Ewunia, Ewulka, Ewusia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: ciekawa świata i bardzo energiczna. Woli podróżować 

niż ślęczeć nad książkami. Jeśli już coś czyta, jest to z reguły prasa branżowa. Ma wielki 

szacunek dla wiedzy oraz ludzi nauki. Ciepła i serdeczna dla najbliższych.  

 

 

Ewelina   

 

Imię o niejasnej etymologii. Być może pochodzi z języka celtyckiego i oznacza: „radość, 

światło”. Możliwe także, iż wywodzi się od hebrajskiego słowa hajja / hawwa („dająca 

życie”, „wzięta od męża”), a wówczas stanowiłoby imię pochodne od: Ewa. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Ewelinka, Ewa, Ewka, Lina, Linka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: cicha i spokojna, a przy tym silna psychicznie. Nie 

znosi rywalizacji, nie ma też ambitnego pędu do zrobienia kariery. Jeśli życie wyniesie ją na 

wysokie stanowisko, potrafi być odpowiedzialną i sprawiedliwą szefową.  
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7. Imiona żeńskie na literę F 

 

  

Felicja  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa felix, które oznacza: „łaskawa, 

szczęśliwa, życzliwa”.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Fela, Felusia, Felcia, Felka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: serdeczna i życzliwa. Ma prawdziwy talent do 

łagodzenia napiętych sytuacji. Każdy spór potrafi rozładować trafną uwagą i sympatycznym 

gestem. Często posiada duży posłuch wśród ludzi, którzy nawet nie widzą, jak sprytnie nimi 

kieruje. 

 

 

Filipina 

 

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa filihippos, które oznacza: „lubiący konie” 

albo „znawca koni”. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Filipinka, Filipka, Filka, Lipka, Pina, Pinka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: lubi wytwornie zjeść i dobrze się ubrać. Gdyby mogła, 

najchętniej zrezygnowałaby z pracy zawodowej i poświęciła zajęciom domowym. Nie 

przepada za wysiłkiem fizycznym, choć chętnie chodzi na długie spacery po sklepach.  

 

 

Flawia  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi od słowa fluvium / flavus („złoty, żółty, płowy”). 

Nawiązuje do nazwy rzymskiego rodu Flawiuszów.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Flawka, Flawiusia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: wybuchowa i nieprzewidywalna. Nie umie panować 

nad swoimi emocjami. Potrafi zrobić dziką awanturę o nic, a później bardzo się tego wstydzi. 

Najpierw mówi, potem dopiero myśli, co prowadzi do wielu przykrych sytuacji.  

 

 

Flora  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa flos („kwiat”) lub florens („kwitnący”). 

Flora – rzymska bogini wiosny oraz roślinności.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Florka, Florcia 

Krótka charakterystyka osobowości: romantyczna i marzycielska. Najchętniej cały świat 

przytuliłaby do serca. Lubi śpiewać i nucić. Kocha prace w ogrodzie oraz spacery po lesie. W 

pracy solidna i systematyczna, choć nieco roztargniona. 
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Florentyna  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Prawdopodobnie pochodzi od rzymskiej bogini roślinności – 

Flory (od słowa flos - „kwiat” lub florens - „kwitnący”). 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Flora, Florka, Florcia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: perfekcyjna i pedantyczna. Prowadzi dom o sterylnej 

czystości. Wiele wymaga od innych, ale jeszcze więcej od siebie. Nie znosi histerii ani 

mazgajstwa. Uważa, że w życiu powinna być twarda i walczyć o swoje, bo los nie będzie jej 

rozpieszczał. 

  

 

Fryda  

 

Istniejąca jako samodzielne imię skrócona forma imion: Fryderyka, Elfryda lub Frydolina. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Frydzia, Frydka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: otwarta i szczera. Nie ma zbyt wysokich wymagań 

wobec życia. Nie potrzebuje zbytku ani luksusu. Najważniejsze dla niej jest zdrowie jej oraz 

najbliższej rodziny. Preferuje pracę w cichym, spokojnym otoczeniu. 

 

 

Fryderyka  

 

Imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słów: fridu (obrona, opieka) oraz richi 

(możny, bogaty, potężny). Oznacza, więc: „potężna (można) obrończyni (opiekunka)”. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Fryda, Frydka, Frydzia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: władcza oraz stanowcza. Doskonale wie, czego chce i 

nikomu nie pozwala się pouczać. Pragnie wszystkich otoczyć opieką i nie przyjmuje żadnej 

odmowy. W wielu sytuacjach potrafi naprawdę mądrze doradzić i pomóc. 

 

 

8. Imiona żeńskie na literę G 

Gabriela  

Imię pochodzenia semickiego. Żeński odpowiednik imienia Gabriel. Wywodzi się od 

hebrajskiego słowa, oznaczającego „mąż boży”. Według islamu archanioł Gabriel podyktował 

Koran prorokowi Mahometowi. 

Najczęstsze zdrobnienia: Gabrysia, Gabryśka, Gaba, Gabunia, czasem: Brysia, Rysia 
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Krótka charakterystyka osobowości: zasadnicza i energiczna. Swoim entuzjazmem do 

działania jednych potrafi zmusić do wysiłku, a innych całkowicie do siebie zrazić. W 

nieustannej aktywności czasem bywa zbyt apodyktyczna wobec otoczenia.  

 

 

Gaja  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od popularnego w starożytnym Rzymie imienia 

Gaius (np. Gaius Julius Cesar), które oznacza: „cieszący rodziców”. Także imię Matki-Ziemi 

w mitologii greckiej. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Gajka, Gajusia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: samodzielna i dyskretna. Często zbyt ufa ludziom, 

toteż zdarzają się jej przykre rozczarowania. Sumiennie wykonuje wszystkie swoje 

obowiązki. Lubi samotne spacery wśród drzew oraz małe imprezy w dobranym towarzystwie.  

 

 

Gemma  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Oznacza: „kamień szlachetny, klejnot”.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Gema, Gemka, Gemcia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: atrakcyjna i swawolna, a przy tym bardzo 

odpowiedzialna. Lubi się bawić oraz dobrze ubrać, jednak wszystkie przyjemności schodzą na 

dalszy plan w obliczu troski o rodzinę. Solidna w pracy. 

 

Genowefa  

Imię pochodzenia romańsko-celtyckiego lub germańskiego. Połączenie dwóch członów: 

romańskiego gena (ród) oraz celtyckiego wifa (żona, kobieta). Miałoby, więc znaczenie: 

kobieta szlachetnego rodu. W języku starogermańskim mogło oznaczać: córka nieba.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Gienia, Gienka, Gena, Genia, Geńka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: subtelna, szlachetna i dystyngowana. Bardzo dba o 

swoją reputację. W życiu zawsze kieruje się zdrowym rozsądkiem. Nie przecenia swoich 

możliwości ani ich nie zaniża. Po prostu: zna siebie. 

 

Gerda  

Imię pochodzenia skandynawskiego. W mitologii nordyckiej nosiła je piękna córka olbrzyma 

Gymira, która została żoną Frejra. Początkowo bardzo niechętna małżeństwu, w końcu 

pokochała swego męża i urodziła mu syna. Także skrót od imienia Gerarda. 
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Najczęstsze zdrobnienia: Gera, Gerdunia, Gerdusia, Gerunia, Gerusia, Gercia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: poważna i cicha, a przy tym bardzo emocjonalna i 

niepewna siebie. Ogromnie przeżywa wszystkie niepowodzenia, długo rozpamiętując ich 

przyczyny oraz skutki. Bardzo dba reputację, toteż stale analizuje swoje zachowanie. 

  

 

Gertruda  

 

Imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słów ger (oszczep, dzida) oraz trude (silna, 

odważna). Oznacza, więc: silna oszczepniczka lub odważna władczyni (dawniej oszczep, 

podobnie jak berło, stanowił symbol władzy). Swego czasu w Związku Radzieckim imię to 

tłumaczono jako gieroj truda, czyli bohater pracy.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Gerta, Gercia, Truda, Trudzia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: perfekcyjna i opanowana. Cały czas pracuje nad 

osiągnięciem stabilizacji życiowej. Wymagająca wobec siebie oraz innych, bywa czasem 

bardzo przykra dla otoczenia. Potrafi też dokuczyć zupełnie bez powodu.  

 

Gizela  

Imię pochodzenia germańskiego. Według jednych źródeł wywodzi się od słowa gisel 

(przysięga lub zakładnik), inne zaś podają jako rdzeń słowo gisil (strzała, w znaczeniu: 

smukła, szybka jak strzała).  

Najczęstsze zdrobnienia: Gizelka, Giza, Gizia, czasem: Ela 

 

Krótka charakterystyka osobowości: rozsądna i opanowana. Potrafi uczyć się na cudzych 

błędach. W dyskusjach emocje odsuwa na bok, kierując się jedynie logiką argumentów. Jeśli 

czegoś nie wie, nie wstydzi się zapytać. Umie myśleć analitycznie.  

 

 

Gloria  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Gloria to po łacinie „chwała, sława”. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Glorka, Glorcia, Lorka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: śmiała i wygadana. Na każdy temat ma coś do 

powiedzenia. Nie boi się występów przed publicznością i swobodnie czuje się na scenie. 

Bardzo lubi błyszczeć w towarzystwie. 

 

  

Gosława  

 

Imię pochodzenia słowiańskiego, być może rdzennie polskie. Człon –sław pochodzi od słowa 

sława, chwała, go- jest niepewnej etymologii (dwa tłumaczenia: 1 - skrót od staropolskich 
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imion, typu: Godzisława, Gorzysława, Gościsława; 2 - element wyrazu godny, w tym 

wypadku: godna sławy). 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Gosławka, Gosia, Sławka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: miła i pogodna. Każdemu dobrze życzy i z nikomu 

niczego nie zazdrości. Jeśli nawet czasem zaboli ją, że ktoś ma więcej czy lepiej niż ona, 

zaraz czuje się nieswojo, że w ogóle mogła tak pomyśleć.  

 

  

Gracja  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa gratia, które oznacza: „wdzięk, 

powab”. W mitologii rzymskiej Gracje były boginiami wdzięku, radości i piękna. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Gratka, Grasia, Gracka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: wdzięczna i elegancka. Ma wiele uroku osobistego. 

Potrafi bardzo ładnie mówić i zachowywać się z prawdziwą dystynkcją. Zawsze 

uśmiechnięta, starannie ubrana oraz umalowana. 

 

Gracjana  

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa gratia, które oznacza: wdzięk, powab. 

W mitologii rzymskiej Gracje były boginiami wdzięku, radości i piękna. Inna forma zapisu: 

Gracjanna. 

Najczęstsze zdrobnienia: Gracjanka, Gracka, czasem: Jana, Janka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: wdzięczna i elegancka. Ma wiele uroku osobistego. 

Potrafi bardzo ładnie mówić i zachowywać się z prawdziwą dystynkcją. Zawsze 

uśmiechnięta, starannie ubrana oraz umalowana.  

 

Grażyna  

Imię pochodzenia litewskiego. Wywodzi się od słowa graži, które oznacza: „piękna”. Zostało 

wymyślone przez Adama Mickiewicza i użyte w poemacie o tym samym tytule. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Grażynka, Grażka, Grazia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: dociekliwa i poukładana. Dobrze sprawdza się w 

pracy wymagającej cierpliwości oraz dokładności. Nie dąży do awansu, ale lubi mieć 

poczucie, że „jest ważna”. W swoim środowisku uchodzi za osobę pogodną i otwartą.  
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Greta  

 

Niektóre źródła podają, iż jest to imię pochodzenia greckiego, zdrobnienie od imienia 

Małgorzata (Margareta). 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Gretka, Grecia, Gretusia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: wesoła i pogodna. Drobne przykrości nie psują jej 

humoru, przyjmuje je z uśmiechem na ustach. Zwykle dobrze poukładana w pracy, ze 

wszystkimi żyje w zgodzie. Lubi trochę poplotkować. 

 

9. Imiona żeńskie na literę H 

 

Halina  

 

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa galene, które oznacza spokój, błogostan. 

Według innych źródeł jest to pochodna postać imienia Helena. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Halinka, Halka, Halcia, Halusia, Halunia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: racjonalna i poukładana, a przy tym niepoprawna 

marzycielka. Na ogół jednak umie oddzielić realne życie od świata fantazji. Wiele decyzji 

podejmuje bazując na swojej intuicji. Ogromna wyobraźnia czasem komplikuje jej życie.  

 

 

Halszka  

 

Imię powstało z dawnego zdrobnienia Elżbiety. Pochodzi od staropolskiej formy Halżbieta.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Hala, Halka, Hasia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: podejrzliwa i nieufna. Niechętnie zawiera nowe 

znajomości, woli starych wypróbowanych przyjaciół. Dobrze radzi sobie na 

odpowiedzialnych stanowiskach, gdyż nie podejmuje ryzykownych decyzji i wszystko 

dokładnie sprawdza.  

 

 

Hanna  

 

Imię pochodzenia semickiego. Wywodzi się od hebrajskiego słowa channah, co oznacza 

wdzięk, łaska. Forma oboczna: Anna. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Hania, Hanka, Hanusia, Hanulka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: przebojowa i stanowcza. Potrafi sumiennie pracować 

na swój sukces. W głębi sera niezbyt pewna siebie, co sprawia, że jest bardzo drażliwa na 

swoim punkcie i łatwo się obraża. Lubi ładne stroje i drogie kosmetyki. 
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Helena  

 

Imię pochodzenia greckiego o niepewnej etymologii. Wywodzi się je od słowa hele (blask) 

lub helane (pochodnia), ewentualnie selene (księżyc).  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Helenka, Hela, Helka, Helunia, Helusia, Helcia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: emocjonalna i drażliwa. Często najpierw mówi, a 

dopiero potem myśli, co sprawia, że łatwo rani ludzi. Chciałaby zarządzać całą rodziną, jak 

również znajomymi. Bywa bardzo ambitna, a przy tym konserwatywna w swoich poglądach. 

 

 

Helga  

 

Imię prawdopodobnie pochodzenia skandynawskiego, wywodzące się od słowa helge, które 

oznacza „szczęśliwy, pomyślny, zdrowy”. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Hela 

 

Krótka charakterystyka osobowości: dokładna oraz punktualna. Szanuje swój i cudzy czas. 

Nie cierpi niesolidnych ludzi i potrafi im w oczy powiedzieć parę niemiłych słów. Umie 

walczyć o swoje, toteż zwykle wygrywa w negocjacjach. Trudno ją przekonać do zmiany 

zdania.  

 

  

Hiacynta  

 

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od postaci mitologicznej – Hyakinthosa. Żeński 

odpowiednik imienia Hiacynt. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Hiacka, Cyntia, Cynia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: nerwowa i nadwrażliwa. Stale ocenia samą siebie, czy 

na pewno dobrze wypada w oczach innych. Każdą negatywną opinię o sobie przyjmuje jak 

cios i długo nie potrafi się pozbierać. Od najbliższych potrzebuje ciepła i wyrozumiałości.  

 

 

Hilda  

 

Imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słowa hild, które oznacza: „walka”. 

Najprawdopodobniej skrót od imienia Hildegarda. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Hildzia, Hila, Hilunia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: uparta i samowolna. Jeśli czegoś się jej zabroni, to 

niemal na pewno postara się to zrobić. Potrafi jednak słuchać innych, pod warunkiem, że 

użyją argumentów o żelaznej logice. Pokona każdą przeszkodę, która stanie na jej drodze  
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Hildegarda  

 

Imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słów hild (bitwa) oraz gard (ochrona lub 

otoczona). Oznacza, więc: ta, która chroni przed wojną albo ta, która broni się otoczona. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Hilda, Hildzia, Garda 

 

Krótka charakterystyka osobowości: ambitna oraz przekorna. Lubi postępować wbrew 

radom, a nawet na przekór poleceniom. Wiele jej planów spala na panewce, właśnie z 

powodu tej niepotrzebnej przekory. Ma ogromną potrzebę sukcesu i trudny charakter.  

 

  

Honorata  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa honoratus, które oznacza: „czczony, 

szanowany”.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Honoratka, Honorcia, Honorka, Nora, Norka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: inteligentna i pewna siebie. Chętnie przyjmuje rolę 

przewodnika stada. Zawsze stara się postępować honorowo i sprawiedliwie. Czasami jest zbyt 

rygorystyczna wobec ludzi. Nie umie odpoczywać bezczynnie.  

 

 

Hortensja  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa hortus (ogród) lub hortensius 

(ogrodnik).  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Horta, Horka, Horteczka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: delikatna, wrażliwa i uczuciowa. Łatwo ją zranić, 

więc na ogół unika ludzi, aby nie narażać się na niepotrzebne przykrości. Z tego samego 

powodu woli pracować na samodzielnym stanowisku. 

 

 

10. Imiona żeńskie na literę I 

 

Ida  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa Idus. Najprawdopodobniej była to 

nazwa dnia w kalendarzu rzymskim albo nazwa świąt obchodzonych na cześć Dionizosa (tzw. 

Idy sierpniowe czy Idy marcowe). W mitologii Ida była nimfą, która wychowywała małego 

Zeusa (Jowisza). Inne źródła podają, iż jest to imię pochodzenia germańskiego i oznacza: 

„praca, czyn”.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Idka, Idusia, Idunia 
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Krótka charakterystyka osobowości: opanowana i stateczna. Czasami sprawia wrażenie 

osoby, która nie ma uczuć. Mało kto wie, że tym opanowaniem pokrywa brak wiary w siebie 

oraz strach przed ośmieszeniem. W znanym sobie otoczeniu rozkwita i promienieje radością. 

 

Idalia  

Imię pochodzenia greckiego. Pochodzi od złożenia słów: aidon („widzę”) oraz helios 

(„słońce”). Przydomkiem Idalia („Widząca Słońce”) nazywano boginię miłości Afrodytę (od 

gór Idalion na Cyprze, gdzie znajdowała się jej świątynia). 

Najczęstsze zdrobnienia: Idalka, Ida, Idusia, Idunia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: kapryśna i niestała w uczuciach. Trudno jej dogodzić, 

a jeszcze trudniej zdobyć na stałe. Bardzo ceni swoją wolność, toteż najchętniej całe życie 

pozostawałaby w związkach nieformalnych. Nie toleruje wtrącania się w jej sprawy.  

 

 Iga  

Imię o niejasnej etymologii. Najprawdopodobniej samodzielnie funkcjonujące zdrobnienie od 

imienia Jadwiga lub Ignacja. Inne źródła wywodzą to imię od łacińskiego słowa ignis, które 

oznacza „ogień”. 

Najczęstsze zdrobnienia: Igusia, Igunia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: energiczna i ciepła. Ceni wygodny, komfortowo 

urządzony dom, w którym chętnie przyjmuje gości. Na ogół bardzo lubiana przez otoczenie 

ze względu na umiejętność tworzenia sympatycznej atmosfery i świetną kuchnię. 

 

 

Ilona  

 

Imię pochodzenia węgierskiego. Polski odpowiednik tego imienia to Helena. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Ilonka, Ilusia, Ila 

 

Krótka charakterystyka osobowości: skryta i romantyczna. Lubi mówić o sobie, ale tak, 

aby nie zdradzić żadnych prywatnych sekretów. Uwielbia babskie ploteczki przy kawie i 

dobrym ciastku. W pracy jest skrupulatna; ceni spokój i sympatyczną atmosferę.  

 

 

Ina  

 

Funkcjonujący jako samodzielne imię skrót od imion typu Janina, Michalina itp. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Inka, Inusia 
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Krótka charakterystyka osobowości: skryta i ekscentryczna. Potrafi wygłaszać zupełnie 

sprzeczne opinie, toteż nikt nie wie, co tak naprawdę myśli. Otoczenie podejrzewa ją czasami 

o dwulicowość, podczas gdy ona całkowicie świadomie „myli tropy”. 

 

 

Inez  

 

Imię żeńskie pochodzenia hiszpańskiego. Polski odpowiednik tego imienia to Agnieszka. 

Inny wariant zapisu: Ines. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Ineska, Ina, Inka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: nieśmiała i trochę zagubiona. Nie cierpi załatwiać 

spraw urzędowych, bo stale ma kłopoty z biurokracją. Woli, gdy poważne decyzje podejmuje 

za nią ktoś inny. Chętnie podporządkowuje się poleceniom i sprawnie je wykonuje. 

 

Inga  

Imię pochodzenia germańsko-skandynawskiego. Wywodzi się od zdrobnienia grupy imion 

(także męskich) rozpoczynających się na Ing- (np. Ingryda). Ogólne znaczenie tego imienia to 

„córka bohatera” lub „będąca pod opieką boga Inga”.  

Najczęstsze zdrobnienia: Ingusia, Inka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: wyjątkowo inteligentna, a przy tym piekielnie 

złośliwa. Gdy kogoś nie lubi, potrafi bardzo skutecznie uprzykrzyć mu życie. Całą swoją 

inteligencję zaangażuje w obmyślanie kolejnych forteli. Niełatwo jej sprostać, więc lepiej się 

nie narażać.  

 

Irena  

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa eirene, które oznacza „pokój”.  

Najczęstsze zdrobnienia: Irenka, Irka, Irusia, Ircia, Ira 

 

Krótka charakterystyka osobowości: spontaniczna oraz towarzyska. Kocha swój dom i 

chętnie rezygnuje dla niego z kariery zawodowej. Często żyje we własnym świecie; woli 

marzyć niż działać. Bardzo sumienna w pracy i zupełnie pozbawiona niezdrowych ambicji.  

 

 

Irma  

 

Imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od zdrobnienia grupy imion rozpoczynających 

się na irm– oraz irmen–. Oznacza: „czczona, szanowana”, ale także „wielka, silna”. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Ira, Irminka 
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Krótka charakterystyka osobowości: odważna oraz zdecydowana. Dobrze wie, czego chce. 

Jest bardzo silna psychicznie i ludzie szybko poznają jej twardy charakter. Potrafi bronić 

nawet przegranej sprawy, bez względu na konsekwencje. 

 

 

Irmina  

 

Imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od zdrobnienia grupy imion rozpoczynających 

się na irm– oraz irmen–. Oznacza: „czczona, szanowana”, ale także „wielka, silna”. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Irminka, Irma, Ira, Mina, Minka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: cierpliwa i konserwatywna. Zawsze chciałaby 

postępować dobrze oraz sprawiedliwie. Nie lubi nagłych zmian ani niespodzianek życiowych. 

W działaniu rzadko wykazuje inicjatywę, woli podporządkować się poleceniom innych.  

 

 

 

 

Iryda  

 

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa iris, które oznacza: „tęcza”. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Irydka, Irydzia, Ira, 

 

Krótka charakterystyka osobowości: żywiołowa i bardzo pogodna. Nawet w zimny, 

pochmurny dzień potrafi dostrzec odrobinę słońca. Niezwykle optymistycznie nastawiona do 

świata i ludzi. Idzie przez życie z uśmiechem na ustach. 

 

Iwetta (ew. Iweta)  

Imię powstałe od męskiego Iwo lub Iwon. Pochodzi z języka germańskiego albo celtyckiego. 

Wywodzi się najprawdopodobniej od słowa iwa („drzewo cisowe”, „łuk z cisowego 

drewna”). Inna hipoteza zakłada, iż imię to jest bretońską formą imienia Jan, przeniesioną z 

jęz. greckiego (Ιωάννης). Polski odpowiednik: Iwona. 

Najczęstsze zdrobnienia: Iwetka, Iwa, Iwka, Iwusia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: cicha i strachliwa. Panicznie boi się myszy oraz 

pająków. Za nic w świecie nie wyjdzie na ulicę po zmroku. Nigdy w życiu nie obejrzy filmu 

grozy. Za to w pracy i w domu – wzorowy pracownik, kochająca matka i oddana żona.  

 

Iwona  

Imię pochodzenia germańskiego albo celtyckiego. Żeński odpowiednik imienia Iwo. 

Wywodzi się najprawdopodobniej od słowa iwa, co może oznaczać drzewo cisowe, łuk z 

cisowego drewna albo wierzba. 
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Najczęstsze zdrobnienia: Iwonka, Iwcia, Iwa 

 

Krótka charakterystyka osobowości: zdystansowana i samokrytyczna. Doskonale 

świadoma zarówno swoich zalet, jak i swoich wad. Nie potrzebuje udowadniać, że jest lepsza 

od innych. Stara się sumiennie oraz uczciwie zarabiać na życie. Lojalny pracownik i oddana 

żona. 

 

Izabela  

Imię pochodzenia hebrajskiego. Wywodzi się od słowa eliszebeth (Bóg jest moją przysięgą) i 

stanowi hiszpańską wersję imienia Isabel (z hebr. Jezabel), co oznacza: „wywyższona przez 

Boga”. Polskim odpowiednikiem tego imienia jest Elżbieta. W Polsce imię to pojawiło się 

razem z modą na język francuski. Elżbiety zaczęto wówczas nazywać Izabelami (np. słynna 

Izabela Czartoryska w rzeczywistości nosiła imię Elżbieta). Inny wariant zapisu: Izabella.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Iza, Izka, Bela, Belcia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: wrażliwa i kulturalna. Bardzo lubi ploteczki, ale 

zawsze uważa, aby nikogo nimi nie skrzywdzić. W pracy zwykle nie docenia samą siebie, co 

sprawia, że wycofuje się do „drugiego szeregu” i pozostaje w cieniu.  

 

Izaura  

Imię pochodzenia łacińskiego. Pierwotnie oznaczało osobę pochodzącą z Izaurii (region Azji 

Mniejszej). Popularne w państwach hiszpańsko- i portugalskojęzycznych. W Polsce stało się 

znane dzięki emitowanemu w latach 80. XX w. brazylijskiemu serialowi telewizyjnemu 

„Niewolnica Isaura”. Inny wariant zapisu: Isaura. 

Najczęstsze zdrobnienia: Iza, Izka, Izusia, Zaura, Zaurusia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: spokojna i wyciszona. W niektórych sytuacjach 

życiowych czuje się niepewnie i sprawia wrażenie trochę zagubionej. Wśród otoczenia 

uchodzi za osobę dobrą oraz życzliwą, budząc opiekuńcze uczucia. 

 

 

11. Imiona żeńskie na literę J 

 Jadwiga  

Imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słowa hadwig lub hedwig, które złożone 

jest z elementów hadu- (walka) oraz -wig, (bój). Oznacza więc: „waleczna kobieta”.  

Najczęstsze zdrobnienia: Jadwinia, Jadźka, Jadwisia, Jadzia 
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Krótka charakterystyka osobowości: bojowa i nieustępliwa. Potrafi walczyć w obronie 

swych racji. Lubi dominować nad otoczeniem i czuć, że jest podziwiana oraz szanowana. 

Twardym charakterem często zraża do siebie ludzi, lecz na ogół wcale tego nie dostrzega. 

 

Jagna  

Imię, które według badaczy stanowi samodzielnie funkcjonujące zdrobnienie od imion: 

Agnieszka bądź Jadwiga (np. Jagnieszka → Jagusia → Jagna) albo Agata (np. Jagata → 

Jagna). Weszło w obieg dzięki bohaterce „Chłopów” W. Reymonta. 

Najczęstsze zdrobnienia: Jagusia, Jagunia, Jaga 

 

Krótka charakterystyka osobowości: kapryśna i trochę dziecinna. Posiada wiele 

dziewczęcego wdzięku i sporo dziwacznych „humorków”. Ma oczy „na mokrym miejscu”, bo 

czasem potrafi zapłakać z byle powodu. Potrzebuje obok siebie osoby silnej psychicznie.  
 

 

 

 

 

 

Jagoda  
 

Imię o niepewnej etymologii. Albo wywodzi się z języka germańskiego i stanowi 

funkcjonujące samodzielnie zdrobnienie imienia Jadwiga, albo jest imieniem rdzennie 

polskim, pochodzącym od nazwy owocu leśnego. 
 

Najczęstsze zdrobnienia: Jagódka, Jagodzia, Jagusia, Jaga 

 

Krótka charakterystyka osobowości: przebojowa i energiczna. Mocno angażuje się we 

wszystko, co robi. Niechętnie ustępuje innym i zwykle stara się ich przekonać do swoich 

racji. W pracy pilna oraz zdyscyplinowana. Łatwo zawiera przyjaźnie.  

 

Janina  

Żeńska forma imienia Jan. Zapożyczenie z języka czeskiego. Imię pokrewne: Joanna (od łac. 

Ioannes). 

Najczęstsze zdrobnienia: Janka, Jana, Jasia, Jaśka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: wymagająca i rzetelna, a przy tym otwarta oraz 

pogodna. Trzyma się swoich racji i niełatwo ulega wpływom innych. Ceni tradycyjne 

wartości moralne, toteż stara się, aby jej rodzina była pod tym względem bez skazy. 
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Jaśmina  

Imię pochodzenia perskiego. Wywodzi się od słowa jāsämin (jaśmin). W języku arabskim 

nazwa tego krzewu znaczy dar od boga. Do Polski trafiło najprawdopodobniej za 

pośrednictwem języka angielskiego (albo niemieckiego).  

Najczęstsze zdrobnienia: Jaśminka, Jasia, Mina, Minka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: subtelna i nieustępliwa. Pomimo wrodzonej 

wrażliwości jest bardzo silna psychicznie. Niełatwo ją złamać i niełatwo namówić do 

zrobienia czegoś, czego nie chce robić. Kocha kwiaty oraz ciepłe, słoneczne dni.  

 

Joanna  

Imię pochodzenia semickiego. Wywodzi się od hebrajskich słów Jo-chanan, co oznacza: 

Jahwe jest łaskawy. Uważane za żeński odpowiednik imienia Jan. W Polsce notowane od 

1399 r. 

Najczęstsze zdrobnienia: Joasia, Joaśka, Jasia, Asia, Aśka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: zrównoważona i serdeczna. Najważniejsze miejsce w 

jej życiu zajmuje rodzina. Nawet jeśli do późna przesiaduje w pracy, myślą jest przy 

najbliższych. Wiele jej działań wypływa z pragnienia, aby wszyscy w rodzinie żyli w 

dostatku. 

Jolanta  

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się z połączenia słów: ion („fiołek”) oraz anthos 

(kwiat). Oznacza, więc: kwiat fiołka. 

Najczęstsze zdrobnienia: Jolka, Jola, Jolcia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: bystra i kokieteryjna. Zwykle elegancka oraz kobieca. 

Miarą sukcesu życiowego jest dla niej dobrobyt materialny i wysoka pozycja towarzyska. 

Lubi inwestować w siebie: zarówno w swoje umiejętności, jak i swój wygląd. 

 

Jowita  

Imię męskie pochodzenia łacińskiego. Utworzone od imienia boga Jupitera (Jovis) za pomocą 

sufiksu –itta. W Polsce funkcjonuje jako imię żeńskie. 

Najczęstsze zdrobnienia: Jowitka, Wita, Witka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: sprytna i oryginalna. Zwykle ma swój własny styl 

ubierania oraz niepospolite zainteresowania. Chciałaby być sławna i podziwiana. Docenia 

rolę pieniądza w życiu, toteż kariera zawodowa jest dla niej bardzo ważna. 
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Judyta  

Imię pochodzenia semickiego. Wywodzi się od hebrajskiego słowa Jehudit, które oznacza: 

mieszkanka Judei (w innym tłumaczeniu: chwalona). Także imię biblijne.  

Najczęstsze zdrobnienia: Judytka, Jutka, Juta, Jucia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: zdecydowana oraz przedsiębiorcza. Sama decyduje o 

swoim życiu. Ma ogromną wiarę we własne siły, toteż nie waha się przed podejmowaniem 

trudnych zdań. Pociąga ją ryzyko i niebezpieczeństwo. 

 

Julia  

Imię pochodzenia łacińskiego. Powstało w starożytnym Rzymie od nazwy rzymskiego rodu 

Juliuszów (Julii / Julus). Oznacza piękny kwiat lub młoda, promienista oraz „ta, która należy 

do Juliuszów. 

Najczęstsze zdrobnienia: Julka, Julcia, Jula, Julisia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: uczuciowa i romantyczna. Pomimo wrażliwego 

charakteru doskonale wie, czego chce. Potrafi też manipulować ludźmi tak, aby spełniali jej 

kaprysy. Bardzo lojalna wobec rodziny i przyjaciół. Jeśli kogoś znielubi, to już na zawsze.  

 

Juliana  

Imię pochodzenia łacińskiego. Żeński odpowiednik imienia Julian. Według innej teorii – 

pochodna imienia Julia. Forma oboczna: Julianna. 

Najczęstsze zdrobnienia: Julianka, Julka, Jula, Julcia, Ana, Ania 

 

Krótka charakterystyka osobowości: zwariowana i bardzo aktywna. Zwykle energia wręcz 

ją rozpiera. Miewa zupełnie szalone pomysły, które stara się całkiem na poważnie realizować. 

Działa stymulująco na otoczenie, ale sama czasem potrzebuje „zimnego prysznica”. 

 

Julianna  

Imię pochodzenia łacińskiego. Żeński odpowiednik imienia Julian. Według innej teorii – 

pochodna imienia Julia. Forma oboczna: Juliana. 

Najczęstsze zdrobnienia: Julka, Jula, Julcia, Anna, Ania 

 

Krótka charakterystyka osobowości: zwariowana i bardzo aktywna. Zwykle energia wręcz 

ją rozpiera. Miewa zupełnie szalone pomysły, które stara się całkiem na poważnie realizować. 

Działa stymulująco na otoczenie, ale sama czasem potrzebuje „zimnego prysznica”.  
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Julita  

Imię pochodzenia łacińskiego. Pierwotnie stanowiło zdrobnienie imienia Julia. Odpowiednik 

zagranicznych imion Julietta oraz Juliette. 

Najczęstsze zdrobnienia: Julitka, Julisia, Jula, Julka, Julcia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: obowiązkowa i wrażliwa. Potrafi wiele załatwić w 

pracy oraz na gruncie zawodowym, ale porządkowanie spraw osobistych idzie jej znacznie 

gorzej. Nie docenia sama siebie, co sprawia, że często paraliżuje ją nieśmiałość. 

 

Jurata  

Imię pochodzenia litewskiego. Litewska bogini Bałtyku. 

Najczęstsze zdrobnienia: Juratka, Jurka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: silna psychicznie i odpowiedzialna. Nie potrzebuje 

cudzych rad, gdyż sama potrafi rozwiązywać swoje problemy. Czasami zbyt surowo ocenia 

innych ludzi, zwłaszcza tych, którzy mają „miękki” charakter. Nie znosi mazgajstwa. 

 

Justyna  

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa iustus i oznacza „sprawiedliwa”. 

Najczęstsze zdrobnienia: Justynka, Justysia, Justka, Justa, Justyśka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: optymistycznie nastawiona do życia, ale i bardzo 

niezależna. Od dziecka ma kłopoty z posłuszeństwem. Nie znosi, gdy ktoś jej rozkazuje. 

Posiada bardzo silne poczucie własnej odrębności i wartości. 

 

 

 

12. Imiona żeńskie na literę K 

 

 Kaja  

Imię pochodzenia łacińskiego. Powstało na skutek błędnego odczytania imienia Gaia (Gaja). 

Mechanizm powstania tego błędu: imię Gaia jest starsze niż wprowadzona dopiero w IV w. 

p.n.e. do alfabetu łacińskiego litera G. Tradycyjnie więc czytane było jako C, zaś litera C 

stojąca przed samogłoską A, wymawiana była jako K. Błędne odczytanie Gai jako Caia dało 

początek współczesnemu imieniu Kaja. Oznacza: „ciesząca rodziców”. 

Najczęstsze zdrobnienia: Kajka, Kajusia, Kajunia 
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Krótka charakterystyka osobowości: opiekuńcza i lojalna. Niełatwo ulega uczuciom, ale 

jeśli się do kogoś przywiąże, będzie mu naprawdę oddana. Ma spory talent organizacyjny 

oraz smykałkę do interesów. Pragnie, aby jej dom był oazą ciszy i spokoju. 

 

Kalina  

Imię o niejasnej etymologii. Istnieje kilka teorii jego pochodzenia: 1. od białoruskiego imienia 

Akwilina; 2. od polskiej lub rosyjskiej nazwy drzewa kalina; 3. od greckiego słowa kallimos 

(piękna) albo kalinos (drewniany). 

Najczęstsze zdrobnienia: Kalinka, Kala, Kalunia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: sumienna w pracy i ciekawa świata. Bardzo dużą 

wagę przywiązuje do swojego wyglądu. Pragnie być kochana oraz adorowana. Lubi się uczyć 

i zwykle jest cennym nabytkiem dla każdej firmy. Ma wrodzony dobry gust.  

 

Kama  

Samodzielnie funkcjonujący skrót imienia Kamila. 

Najczęstsze zdrobnienia: Kamusia, Kamunia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: krewka oraz zadziorna. Lubi się kłócić i 

przekomarzać. Drobne sprzeczki traktuje niemal jak sport, a zwycięstwo w utarczce sprawia 

jej prawdziwą frajdę. Spokojne, ustabilizowane życie uważa za zbyt nudne i monotonne.  

 

Kamelia  

Żeński odpowiednik imienia Kamil lub imię pochodzenia indyjskiego od imienia Kamal, co w 

sanskrycie oznacza czerwony. 

Najczęstsze zdrobnienia: Kamelka, Kamelcia, Kama 

 

Krótka charakterystyka osobowości: oryginalna i wesoła. Doskonale radzi sobie w 

kontaktach z ludźmi, potrafi bowiem rozmawiać nawet z największymi dziwakami. Bezradna 

wobec chamstwa – zupełnie nie potrafi się wówczas obronić.  

 

 Kamila  

Imię o niejasnej etymologii. Żeński odpowiednik imienia Kamil (patrz wyjaśnienie tego 

imienia). 

Najczęstsze zdrobnienia: Kamilka, Kama, Kamisia 

 



 
 

53 

 

Krótka charakterystyka osobowości: żywiołowa i trochę zwariowana. Często sama wie, 

czego chce, ale w jej życiu zawsze obecna jest jakaś tęsknota. Próbuje wielu ścieżek 

życiowych zanim trafi na swoją drogę. Urażona, potrafi obrazić się na bardzo długo. 

 

Karena  

Imię o niejasnej etymologii. Najprawdopodobniej wywodzi się z Indii od hinduskiego imienia 

Kareena. Istnieje także naród azjatycki – Karenowie – zamieszkały głównie w Birmie oraz 

Tajlandii, mówiący w języku kareńskim. 

Najczęstsze zdrobnienia: Karenka, Kara, Rena 

 

Krótka charakterystyka osobowości: nieśmiała i trochę niezdecydowana. Woli ukrywać się 

w cieniu innych. Przed podjęciem każdej ważnej decyzji potrafi nie spać całą noc. Zawsze 

stara się wszystkim dogodzić, aby tylko w domu i w pracy panowała spokojna atmosfera. 

 

Karina  

Imię o niejasnej etymologii. Według jednej teorii wywodzi się od słowa cara, które po łacinie 

oznacza: kochana, droga (po galicku – przyjaciel, po włosku – miła). Inne źródła podają, iż 

pochodzi z jęz. niemieckiego i jest zdrobniałą formą imienia Katarina (pol. Katarzyna). 

Najczęstsze zdrobnienia: Karinka, Kara, Ina 

 

Krótka charakterystyka osobowości: wesoła i sympatycznie roztargniona. Jest niemal bez 

przerwy zakochana. Nie umie i nie lubi planować, toteż w życiu często spontanicznie zdaje 

się „na żywioł”. Uwielbia być chwalona, ale pomimo to pozostaje naprawdę skromna.  

 

Karla  

Imię o niejasnej etymologii. Być może stanowi skrót od imion typu Karolina czy Karola. 

Według innej teorii wywodzi się od germańskiego słowa charal / carl, które oznacza: mąż, 

mężczyzna: Wówczas imię to znaczyłoby: „wierna, oddana małżonkowi. 

Najczęstsze zdrobnienia: Karlunia, Karlusia, Kara 

 

Krótka charakterystyka osobowości: energiczna i waleczna w urzędach, bywa trochę 

zagubiona na gruncie prywatnym. Długo nie umie znaleźć sobie miejsca w życiu. Zanim 

założy rodzinę starannie wybiera partnera. Nie musi go kochać, ale musi go lubić i ufać mu. 

 

Karola  

Imię o niejasnej etymologii. Żeński odpowiednik imienia Karol (patrz wyjaśnienie tego 

imienia). Formy oboczne: Karolina oraz Karla (patrz wyjaśnienie tego imienia). 
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Najczęstsze zdrobnienia: Karolka, Karolinka, Karla, Lola 

 

Krótka charakterystyka osobowości: przebojowa i śmiała. W towarzystwie zawsze stara się 

grać pierwsze skrzypce. Lubi być przewodnikiem grupy i zwracać na siebie uwagę. W swoim 

otoczeniu budzi skrajne uczucia: jedni ją bardzo lubią, inni nie mogą jej ścierpieć.  

 

Karolina  

Imię o niejasnej etymologii. Najprawdopodobniej żeński odpowiednik imienia Karol (patrz 

wyjaśnienie tego imienia) lub forma oboczna imienia Karla (patrz wyjaśnienie tego imienia). 

Najczęstsze zdrobnienia: Karolinka, Karolka, Karola, Lola 

Krótka charakterystyka osobowości: zorganizowana i uporządkowana. Nosi w sobie wiele 

obaw oraz nieracjonalnych lęków. Lubi, aby wszystko szło po jej myśli. Jeśli coś się nie 

udaje, zwykle zaczyna użalać się nad sobą. Czasami bywa bardzo egoistyczna. 

 

Katarzyna  

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa katharós, które oznacza czysty, bez 

skazy, dziewiczy.  

Najczęstsze zdrobnienia: Kasia, Kaśka, Kasieńka, Kasiunia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: błyskotliwa i wesoła. Pod względem bystrości umysłu 

rzadko, kto może się z nią równać. Doskonale zna swoje zalety, a mimo to bywa bardzo 

niepewna siebie i wrażliwa na każde ostre słowo. Można się z nią pośmiać. 

 

Kazimiera  

Żeński odpowiednik imienia Kazimierz. 

Najczęstsze zdrobnienia: Kazia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: inteligentna i złośliwa. Potrafi nieźle dokuczyć 

osobom, których nie lubi. Dla swoich najbliższych otwarta oraz serdeczna, niczego nie umie 

im odmówić. Jest niezłym psychologiem i świetnie „wyczuwa” ludzi. 

 

Kinga  

Samodzielnie funkcjonujące przekształcenie węgiersko-germańskiego imienia Kunegunda. 

Pojawiło się w Polsce w XIII wieku (od księżniczki węgierskiej Kingi, żony Bolesława 

Wstydliwego). 

Najczęstsze zdrobnienia: Kingusia, Kinia 
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Krótka charakterystyka osobowości: powściągliwa i zdystansowana. Nie jest wylewna ani 

spontaniczna. Nie potrafi żywiołowo okazywać swoich uczuć. Umie za to tajemniczo milczeć 

przez całą imprezę, czym bardzo intryguje męską część towarzystwa. 

 

Klara  

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od przymiotnika clarus, który oznacza jasny, 

jaśniejący, czysty. Określa osobę o czystym sercu i jasnym umyśle. 

Najczęstsze zdrobnienia: Klarka, Klarcia, Klarunia, Lara 

 

Krótka charakterystyka osobowości: czasami zagubiona i nieco chaotyczna. Kiedy trzeba, 

potrafi jednak wziąć się w garść i wzorowo wykonać wszystkie swoje obowiązki. .Często 

wymaga zachęty, aby podjąć się nowego wyzwania, gdyż z reguły nie wierzy w swoje siły. 

 

Klarysa  

Samodzielnie funkcjonująca alternatywna forma imienia Klara. 

Najczęstsze zdrobnienia: Klaryska, Klara, Larysa, Ryska 

 

Krótka charakterystyka osobowości: cierpliwa i nieśmiała. Nigdy nie walczy o swoje 

zdanie. Zawsze usuwa się w cień, bezbronna wobec ludzi o silnej osobowości. Najlepiej czuje 

się w domu. Bezpieczna wśród swoich najbliższych, chętnie się śmieje i dowcipkuje. 

Klaudia  

Imię pochodzenia łacińskiego. Oznacza osobę należącą do rzymskiego rodu Klaudiuszów 

(Claudius) i wywodzi się od cesarza Klaudiusza (być może od słowa claudus – kulawy, 

niepewny). Imię Klaudia nosiły wszystkie kobiety z tego rodu. Forma pochodna: Klaudyna. 

Najczęstsze zdrobnienia: Klaudusia, Klaudynka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: przyjazna i prawdomówna, a przy tym trochę 

niepewna siebie. Chętnie pomaga innym, ale często czyni to pod wpływem emocji, nie 

przemyślawszy skutków swojej pomocy. W pracy pilna i dokładna, nie trzeba po niej 

poprawiać. Lubi pracować w zespole. 

 

Klementyna  

Żeński odpowiednik bardzo rzadko spotykanego imienia Klementyn, które z kolei pochodzi 

od: Klemens (patrz wyjaśnienie tego imienia). 

Najczęstsze zdrobnienia: Klementynka, Klimka, Tyna, Tynia 
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Krótka charakterystyka osobowości: zawsze stanowi centrum towarzystwa. Nie można jej 

nie zauważyć. Kocha przyjmować gości i przyrządzać dla nich oryginalne potrawy. Potrafi 

realizować swoje plany nikogo przy tym nie krzywdząc ani nikomu nie szkodząc.  

 

Kleopatra  

Imię pochodzenia greckiego. Złożone z dwóch członów: kleos (chwała, sława) oraz patros 

/pater (ojcowska, należąca do ojca, ojciec). Oznacza, więc: ta, która jest dumą ojca. 

Najczęstsze zdrobnienia: Klea, Patra, Pati 

Krótka charakterystyka osobowości: niezależna i zdystansowana. Potrafi odsunąć na bok 

emocje oraz uczucia i spojrzeć na sprawy chłodnym, obiektywnym okiem. Nie ulega 

wpływom innych ani nie pozwala sobą dyrygować. Ceni konkretnych, stanowczych ludzi. 

 

Konstancja  

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa constans, które oznacza: niezmienny, 

stały.  

Najczęstsze zdrobnienia: Kostka, Konstantynka, Tyna, Tinka, Tina 

 

Krótka charakterystyka osobowości: zrównoważona oraz niezmienna w uczuciach. Trzyma 

się swoich poglądów i przekonań. Silna psychicznie, sama potrafi poradzić sobie z własnymi 

problemami. Od nikogo nie oczekuje pomocy. 

 

 

Kordula  

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa cordulum, które oznacza: serduszko. 

Najczęstsze zdrobnienia: Kordulka, Kordelka, Kordusia, Kordunia, Delka, Dela, Dula, 

Dusia, Dunia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: współczująca i pełna poświęcenia. Nie lubi się kłócić. 

Woli ustąpić niż wywołać sprzeczkę. Z reguły łagodna oraz pełna dobrej woli, czasem jednak 

bywa bardzo uparta. Jest niezwykle cierpliwa. 

 

Kornelia 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od nazwiska rzymskiego rodu Cornelii / 

Cornelius i oznacza: ta, która należy do Korneliuszów albo od słowa cornu, oznaczającego 

róg. 

Najczęstsze zdrobnienia: Kornelka, Kornelcia, Nela, Nelka 
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Krótka charakterystyka osobowości: subtelna i uduchowiona. Konflikty międzyludzkie 

przerażają ją, nie potrafi zająć wobec nich żadnego stanowiska. Chciałaby, aby wszyscy się 

kochali, dzięki czemu ona sama mogłaby przejść przez życie bez problemów. Lubi przyrodę.  

 

 

 Krystyna  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa Christus, do którego dodano przyrostek 

-inus, wskazujący na zależność lub pochodzenie. Oznacza, więc: pochodząca od Chrystusa 

lub należąca do Chrystusa. Rzadko spotykany męski odpowiednik: Krystyn. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Krystynka, Krysia, Kryśka 

Krótka charakterystyka osobowości: niezależna i pewna siebie. Niechętnie słucha czyichś 

rad, woli sama decydować o wszystkim. Lubi pomagać innym i potrafi to robić dobrze oraz z 

wyczuciem. Umie patrzeć dalekowzrocznie i planować na kilka lat naprzód.  

 

 

Ksenia  

 

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa ksenos, które oznacza: obcy, gość, 

cudzoziemiec, ale także gościna.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Kseńka, Senia, Seńka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: uparta do granic wytrzymałości otoczenia. Gdy sobie 

coś postanowi, dopnie swego, choćby się waliło i paliło. Uwielbia przyjmować gości, dla 

których potrafi stać w kuchni przez cały dzień, aby podać wspaniałe potrawy. 

 

 

 

Kunegunda  

 

Imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słów: kuni (ktoś ze szlachetnego rodu / 

plemienia) oraz gund (walka). Najprawdopodobniej oznaczało, więc: walcząca dla swojego 

rodu.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Kundzia, Kunia, Kunda 

 

Krótka charakterystyka osobowości: rozważna i mądra. Potrafi realizować swoje cele. Nie 

toleruje cwaniactwa i oszustwa. Jest bardzo dyskretna, spokojnie można jej powierzyć 

największe tajemnice. Zawsze dotrzymuje danego słowa. 
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13. Imiona żeńskie na literę L 

 

 

Laila 

 

Imię pochodzenia arabskiego. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Lailka, Laja, Lajka, Lajla, Ila, Ilka, Ilusia, Ilunia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: zwiewna i romantyczna. Lubi podkreślać swoją 

kobiecość. Zawsze stara się być łagodna oraz delikatna, ale czasami potrafi wybuchnąć 

niczym wulkan. Nie umie się długo gniewać. 

 

Larysa  

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od nazwy starożytnego miasta Larissa (w świecie 

antycznym istniało 8 miast o tej nazwie) i oznacza jego mieszkankę. Za pośrednictwem 

prawosławia dotarło do innych języków słowiańskich. Według innej teorii imię to pochodzi 

od słowa oznaczającego mewę.  

Najczęstsze zdrobnienia: Laryska, Lara, Larka, Rysa, Ryska 

 

Krótka charakterystyka osobowości: silna psychicznie i przekonana o swojej niezwykłości. 

Na ludzi patrzy trochę z góry, uważając, że od życia należy jej się więcej niż innym. 

Miernikiem sukcesu życiowego są dla niej pieniądze, toteż potrafi bardzo solidnie pracować, 

aby je zdobyć. 

 

 

Laura  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa laurus (laur, wawrzyn – od drzewa 

wawrzynowego; wieniec z jego gałązek był symbolem chwały). Oznacza, więc: uwieńczona, 

otoczona chwałą. Być może jest to skrócona forma imienia Laurencja o tym samym 

znaczeniu.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Launia, Laurusia, Laurka, Lara, Larka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: żywiołowa i spontaniczna. Bardzo dba o swój wygląd, 

starając się ubierać oryginalnie i niesztampowo. Czasami bywa despotyczna wobec ludzi z 

najbliższego otoczenia, co wypływa z jej wysokiego poczucia własnej wartości.  

 

 

Lena  

 

Imię o niejasnej etymologii. Najprawdopodobniej posiada greckie pochodzenie i wywodzi się 

od słowa selene, oznaczającego księżyc albo helane – pochodnia. Na słowiańszczyznę dotarło 
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najpierw w postaci: Helena, Jeliena, Elena albo Magdalena, Eleonora czy Leonia, i 

początkowo było tylko zdrobnieniem od tych imion. Od wielu już lat funkcjonuje 

samodzielnie.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Lenka, Lenia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: przebojowa i bardzo rodzinna. Rzadko chodzi smutna, 

gdyż z reguły ma świetny nastrój, a swoim poczuciem humoru potrafi rozbawić całe 

towarzystwo. Bywa bardzo rozrzutna, ale potrafi też zarabiać pieniądze.  

 

 

Lenora  

 

Imię o niejasnej etymologii. Najprawdopodobniej stanowi samodzielnie funkcjonujący skrót 

imienia Eleonora. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Lenorka, Lenka, Nora, Norka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: na pozór cicha i spokojna, jednak w głębi duszy stale 

wrą w niej emocje. Niełatwo zapomina urazy i bardzo trudno wybacza. Ciężko zasłużyć na jej 

przyjaźń, ale jeśli się uda – będzie swemu przyjacielowi wierna do końca.  

 

Leokadia  

Imię pochodzenia grecko-łacińskiego. Wywodzi się od słowa leukos (jasny, pomyślny, 

szczęśliwy) lub z połączenia słów laos (lud) oraz kedos (troska). Oznacza, więc: światła, 

świecąca przykładem albo ta, która troszczy się o swój lud. Dawniej mogło także określać 

mieszkankę wyspy Leucadia na Morzu Jońskim. 

Najczęstsze zdrobnienia: Lodzia, Lonia, Loda, Lodka, Leosia, Leonia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: stanowcza i pewna siebie, a przy tym wyjątkowo 

wyrozumiała. Przykład osoby, która wysoko ustawia poprzeczkę dla siebie, ale dla innych ma 

wiele tolerancji. Nie przejmuje się głupstwami, bo uważa, że życie jest na to zbyt krótkie.  

 

Lesława  

Żeński odpowiednik imienia Lesław. 

Najczęstsze zdrobnienia: Leszka, Lesia, Sława, Sławka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: otwarta i towarzyska. O każdej porze chętna do 

pogawędki przy kawie i ciasteczku. Lubi życie w ruchu, gdy coś się wokół niej dzieje. Nie 

potrafi gromadzić oszczędności, bo zaraz wszystko wydaje.  
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Lidia  

 

Imię pochodzenia greckiego, później przyjęte przez Rzymian. Wywodzi się od słowa Lydia, 

w znaczeniu: mieszkanka Lidii (kraina położona nad Morzem Egejskim).  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Lidka, Lida 

 

Krótka charakterystyka osobowości: energiczna i stale zabiegana. Ciągle ma jakieś pilne 

prace do zrobienia. Angażuje się na wielu frontach naraz, po czym nie zawsze nadąża z 

terminem wykonania. Potrafi doskonale dbać o cudze interesy, za to swój własny dom 

traktuje trochę po macoszemu.  

 

Ligia  

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa ligus, w znaczeniu - czysty głos. Imię 

jednej z mitycznych syren. Ligia Kallina to także główna bohaterka powieści Quo vadis 

Henryka Sienkiewicza. Według innych źródeł – skrót od imienia Eligia. 

Najczęstsze zdrobnienia: Ligiusia, Ligusia, Ligunia, Liga 

 

Krótka charakterystyka osobowości: gościnna i towarzyska. Lubi rozmowy w gronie 

znajomych, ale nie grzeszy dyskrecją. Ujawnia cudze sekrety nie ze złośliwości, lecz ze 

zwykłej chęci „pogadania” o nich. Lubi dalekie podróże, najlepiej do ciepłych krajów.  

 

 

Lila  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Samodzielnie funkcjonujący skrót imienia Lilia.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Lilka, Lilcia, Lilia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: towarzyska i dosyć swawolna. Lubi być otoczona 

dużą liczbą przyjaciół oraz znajomych. Ma spory talent aktorski, którym chętnie posługuje się 

na co dzień. Wiele spraw udaje jej się załatwić dzięki urokowi osobistemu.  

 

Lilia  

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa lilium (lilia, kwiat). Synonim piękna i 

niewinności. 

Najczęstsze zdrobnienia: Lilka, Lila, Lilcia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: towarzyska i dosyć swawolna. Lubi być otoczona 

dużą liczbą przyjaciół oraz znajomych. Ma spory talent aktorski, którym chętnie posługuje się 

na co dzień. Wiele spraw udaje jej się załatwić dzięki urokowi osobistemu.  

 



 
 

61 

 

Lilianna  

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa lilium (lilia, kwiat). Synonim piękna i 

niewinności. Inna wersja zapisu: Liliana.  

Najczęstsze zdrobnienia: Lilka, Lila, Lilia, Anna, Ania 

 

Krótka charakterystyka osobowości: stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności, aby we 

wszystkim czuć się najlepszą. Bardzo dba o siebie, bo i na tym polu musi być lepsza od 

koleżanek. Szybko się obraża, ale też szybko zapomina urazy. Potrafi być bardzo złośliwa.  

 

 

Lilla  

 

Imię żeńskie. Wywodzi się od słowa lilium (lilia, kwiat). Synonim piękna i niewinności. 

Spopularyzował je Juliusz Słowacki w poemacie „Lilla Weneda”. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Lilka, Lilia, Lila 

 

Krótka charakterystyka osobowości: romantyczna i wesoła. Stale chodzi zakochana, a 

obiekty jej uczuć ulegają dość częstej zmianie. Ma spory talent aktorski, którym chętnie 

posługuje się na co dzień. Wiele spraw udaje jej się załatwić dzięki urokowi osobistemu. 

 

Linda  

Imię o niejasnej etymologii. Istnieje kilka koncepcji jego pochodzenia. Możliwe, iż wywodzi 

się od hiszpańskiego słowa linda (piękna) albo jest zdrobnieniem takich imion, jak Belinda 

lub Melinda. Może także pochodzić od germańskiego wyrazu linden, który oznacza miękka, 

czuła, miła.  

Najczęstsze zdrobnienia: Lindusia, Lina, Linka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: spokojna i dobrze ułożona. Zwykle dość powolna, w 

sytuacjach wymagających szybkiego działania, potrafi zaskoczyć wszystkich swoim 

błyskawicznym refleksem. Na ogół unika ryzyka i nieprzemyślanych decyzji.  

 

 

Liwia  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Pierwotnie oznaczało kobietę, która należała do rzymskiego 

rodu Liwiuszów albo osobę pochodzącą z Libii. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Liwa, Liwka, Liwusia, Liwunia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: cicha i wręcz chorobliwie nieśmiała. Wśród otoczenia 

często ma opinię wyniosłej i nieprzystępnej, bo nikt się nie domyśla, że po prostu paraliżuje ją 

nieśmiałość. Otwiera się z trudem, ale gdy komuś zaufa, obdarza go ogromną serdecznością. 
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 Liza  

 

Imię o niejasnej etymologii. Najprawdopodobniej jest to samodzielnie funkcjonujący skrót od 

imion Elisabeth albo Eliza. Według innej teorii pochodzi od greckiego słowa lysis 

(rozpuszczenie), ale nie wiadomo w jakiej intencji mogłoby zostać wymyślone. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Lizka, Lizia, Lizunia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: inteligentna i trochę kapryśna. Nauka przychodzi jej z 

łatwością, posiada więc dużo wolnego czasu na swoje hobby. Miewa dziwaczne zachcianki, 

które bawią jej znajomych, ale czasem bardzo uprzykrzają życie rodzinie. 

 

Lolita  

Samodzielnie funkcjonujące zdrobnienie od hiszpańskiego imienia Dolores. Imię głównej 

bohaterki oraz tytuł książki Vladimira Nabokova. 

Najczęstsze zdrobnienia: Lolita, Lolitka, Lola 

 

Krótka charakterystyka osobowości: ogromnie pracowita i solidna, a przy tym bardzo 

przewrażliwiona na swoim punkcie. Potrafi obrazić się o drobnostkę. Z powodu 

nadwrażliwego charakteru często popada w depresję. Trudno jej dogodzić, za to łatwo 

podziwiać. 

 

 

Loretta  

 

Imię pochodzenia łacińskiego; angielski odpowiednik imienia Laura. Powstało poprzez 

redukcję włoskiego zdrobnienia tego imienia: Lauretta. Inny wariant zapisu: Loreta. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Loretka, Lora, Lorka, Lorcia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: ambitna i zdyscyplinowana. Potrafi narzucić sobie 

rygorystyczny plan zajęć i wszystkie wykonać solidnie. Twardo stąpa po ziemi, realistycznie 

oceniając swoje szanse oraz możliwości. Bywa bardzo wymagająca wobec ludzi.  

 

Luba  

Imię pochodzenia słowiańskiego. Funkcjonujący samodzielnie skrót rosyjskiego imienia 

Lubow (miłość). W języku starosłowiańskim słowo luba oznacza: miła, ulubiona, ukochana.  

Najczęstsze zdrobnienia: Lubka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: delikatna i spokojna. Razi ją głośna, agresywna 

muzyka. W firmie pracuje cicho oraz metodycznie, dopiero w domu rozluźnia się i chętnie 

wybucha śmiechem. Lubi opiekować się małymi kotkami lub pieskami. 
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Lubomira  

 

Imię pochodzenia słowiańskiego. Składa się z dwóch członów: lubo- (lubić, kochać) oraz mir 

(pokój, spokój). Oznacza, więc: ta, która miłuje pokój.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Lubomirka, Lubka, Luba, Mirka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: spokojna oraz pogodna. Praca i kariera nie stanowią 

dla niej priorytetu, a pieniądze nie są celem, lecz jedynie środkiem do zaspokojenia własnych 

potrzeb. Bardzo kocha swoich najbliższych, choć czasem zbyt rzadko im to okazuje.  

 

 

Lucja  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa lux (światło) i oznacza: narodzona o 

świcie. Później imię kobiet rzymskiego rodu Lucjuszów (Lucianus), oznaczające należąca do 

Lucjusza, wywodząca się od Lucjusza. Forma oboczna tego imienia: Łucja.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Lutka, Lucia, Lusia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: prostolinijna i sprawiedliwa. Bardzo dyskretna, 

nikogo nie obmawia za plecami. Pracuje solidnie i wydajnie, jednak pieniądze nie stanowią 

celu jej życia. Lubi krótkie wycieczki do lasu lub nad morze. 

 

Lucyna  

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa lucina i oznacza niosąca światło, a 

także: narodziny. Imię grecko-rzymskiej bogini światła i narodzin – Lucia, jak również 

przydomek bogini Diany oraz Junony. 

Najczęstsze zdrobnienia: Lucynka, Lucynia, Lucka, Lucia, Lusia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: ambitna i pracowita. Ma poczucie własnej wartości, 

toteż czasem niełatwo z nią współpracować, choć zawsze chętna jest do pomocy. Gdy 

dotychczasowa praca przestaje ją satysfakcjonować, bez wahania odchodzi do innej. Dobrze 

prowadzi własną firmę.  

 

 

Luda  

 

Samodzielnie funkcjonujący skrót od imienia Ludmiła. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Ludka, Ludzia 

 



 
 

64 

 

Krótka charakterystyka osobowości: zrównoważona i sympatyczna. Ludzie chętnie szukają 

jej towarzystwa, gdyż potrafi stworzyć miłą atmosferę. W pracy zawsze stara się być 

perfekcyjna, aby nikt nie musiał po niej niczego poprawiać. 

 

 

Ludmiła  

 

Imię pochodzenia słowiańskiego. Powstało ze złożenia członów: ludo- (ludzie, lud) oraz -miła 

(miła). Oznacza, więc: miła ludziom albo miła dla ludzi.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Ludka, Luda, Ludmiłka, Miła, Miłka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: inteligentna i zdystansowana. Doskonała w roli 

obserwatora: nic się przed nią nie ukryje. W pracy zawsze stara się być perfekcyjna, aby nikt 

nie musiał po niej niczego poprawiać. Dokształcanie się sprawia jej przyjemność.  

 

Ludwika  

Żeński odpowiednik imienia Ludwik. 

Najczęstsze zdrobnienia: Ludka, Ludwisia, Wisia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: opanowana i przyjacielska. Potrafi planować 

długofalowo, a także wytrwale trzymać się raz wytyczonego celu. Nie zabiega o wyróżnienia, 

chętnie dzieląc się z innymi swoją wiedzą oraz doświadczeniem.  

 

 Luiza  

Imię o niejasnej etymologii. Być może przekształcone imię Eliza, wywodzące się z 

hebrajskiego imienia Elżbieta, które oznacza: Bóg moją przysięgą. 

Najczęstsze zdrobnienia: Luizka, Luizia, Iza 

 

Krótka charakterystyka osobowości: spokojna i ugodowa, choć czasami nieco zbyt 

chwiejna psychicznie. Często chodzi zakochana, gdyż ten stan uważa u siebie za naturalny. 

Lubi oglądać romantyczne filmy i czytać książkowe romanse. Bywa też bardzo roztargniona.  

 

Lukrecja  

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa lucretius, które oznacza: zysk, korzyść. 

Później nazwa rzymskiego rodu Lukrecjuszów (Lukrecja, czyli ta, która należy do 

Lukrecjuszów).  
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Najczęstsze zdrobnienia: Luka, Lukrunia, Krecja, Krecia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: pewna swojej inteligencji i swojego uroku. Bardzo 

efektywna w działaniu, niemal wszystko potrafi załatwić. Stanowczość charakteru nie 

zdobywa jej sympatii otoczenia, ale za to wszyscy podchodzą do niej z szacunkiem. 

 

Lutosława  

Imię pochodzenia słowiańskiego. Powstało ze złożenia członów luto- (srogi, surowy, dziki) 

oraz -sław (sława, chwała). Oznacza, więc: ta, która słynie ze srogości, groźna. 

Najczęstsze zdrobnienia: Lutka, Lutosia, Luta, Sławka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: pilna i pedantyczna. Nie znosi bałaganiarstwa. W 

swoim domu oraz w miejscu pracy utrzymuje wzorowy porządek. Sprzątanie nie zabiera jej 

wiele czasu, gdyż robi to na bieżąco. Jej osobowość wywiera duży wpływ na innych ludzi.  

 

 

14. Imiona żeńskie na literę Ł 

 

Łucja  

Imię pochodzenia łacińskiego. Forma pochodna imienia Lucja, które wywodzi się od słowa 

lux (światło) i oznacza: narodzona o świcie. Później imię kobiet rzymskiego rodu Lucjuszów 

(Lucianus), oznaczające należąca do Lucjusza, wywodząca się od Lucjuszów. 

Najczęstsze zdrobnienia: Łucka, Łucia, Lucia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: prostolinijna i sprawiedliwa. Nikogo nie obmawia za 

plecami, bo wszystkie uwagi mówi prosto w oczy. Wobec najbliższych bardzo lojalna oraz 

dyskretna. Pracuje solidnie i wydajnie, ale pieniądze nie stanowią celu jej życia.  

 

15. Imiona żeńskie na literę M 

Magda  

Imię pochodzenia semickiego. Samodzielnie funkcjonujący skrót od imienia Magdalena. 

Najczęstsze zdrobnienia: Magdzia, Madzia, Magdusia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: naturalna i bezpośrednia. Dla każdego zawsze ma 

miłe słowo oraz życzliwy uśmiech. Dobrze czuje się, pracując w zespole, gdzie są precyzyjnie 

przydzielone zadania. Można na niej polegać. 
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Magdalena  

Imię pochodzenia semickiego. Wywodzi się z Biblii od przydomka Marii Magdaleny i 

oznacza: Maria z Magdali (miejscowość w Galilei; położona nad jeziorem Genezaret w 

Palestynie). 

Najczęstsze zdrobnienia: Magdalenka, Magda, Magdusia, Madzia, czasem: Lena, Lenka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: impulsywna oraz inteligentna. Rzadko jest 

zadowolona ze swojej pracy, a jeszcze rzadziej z wysokości wynagrodzenia. Lubi dominować 

w swoim otoczeniu i stanowić punkt centralny spotkań towarzyskich. Ma dar do opowiadania 

anegdot. 

 

Maja  

Imię mitologiczne, pochodzenia greckiego lub łacińskiego. Wywodzi się od imienia nimfy, 

matki Hermesa albo od rzymskiej bogini przyrody, której imieniem nazwano miesiąc maj. 

Stosowane także jako zdrobnienie imienia Maria. W innych językach również istnieją imiona 

o identycznym brzmieniu, np. japońskie (Māya) czy arabskie (Maya).  

Najczęstsze zdrobnienia: Majka, Majeczka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: subtelna i uduchowiona. Bardzo często wybiera wolne 

zawody, związane ze sztuką. Pracuje pilnie oraz systematycznie, toteż zwykle szybko odnosi 

sukces. Jest dobrym dyplomatą, dzięki czemu potrafi załatwić nawet bardzo trudne sprawy.  

 

Malina 

Imię o niejasnej etymologii. Najprawdopodobniej powstało jako zdrobnienie imienia 

Magdalena albo pochodzi od nazwy krzewu. Otrzymało negatywną opinię Rady Języka 

Polskiego.  

Najczęstsze zdrobnienia: Malinka, Malinia, Lina, Linka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: zrównoważona oraz cicha. Lubi prace ogrodnicze i 

często ma naprawdę wspaniałe sukcesy w tej dziedzinie. Interesuje się ekologią, ezoteryką, a 

także dietami zdrowotnymi. Nauka sprawia jej przyjemność. 

 

Malwina  

Imię o niejasnej etymologii. Według jednej teorii wywodzi się z języka germańskiego i 

powstało od męskiego imienia Malwin, które składa się z członów: mahal (sąd wojów, 

sprawiedliwość) oraz wini (przyjaciel). Oznaczałoby, więc: przyjaciel strzegący prawa; 

prawowierny. Inne źródła podają, że jest to imię pochodzenia literackiego, utworzone przez 

szkockiego poetę Jamesa Macphersona, który użył go w tzw. Pieśniach Osjana (Malwina była 
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narzeczoną Oskara, syna Osjana). Można je zatem przetłumaczyć jako: sprawiedliwa 

przyjaciółka. Następnie imię to pojawiało się również w literaturze polskiej.  

Najczęstsze zdrobnienia: Malwinka, Malwa, Ina, Inka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: spontaniczna, żywiołowa i trochę nieodpowiedzialna. 

Stale buntuje się przeciwko „porządkowi na świecie”. Nie znosi ordynarności oraz 

prostactwa. Rażą ją ludzie, dla których głównym celem w życiu są pieniądze albo władza. 

 

Małgorzata  

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa margarites, które oznacza perła. 

Najczęstsze zdrobnienia: Małgorzatka, Małgosia, Małgośka, Gosia, Gośka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: spokojna oraz rzeczowa. Pogodnie patrzy na świat i 

życzliwie odnosi się do ludzi. Jest delikatna psychicznie i łatwo się wzrusza. Wszystkie 

obowiązki traktuje bardzo poważnie, toteż zwykle uchodzi za wzorowego pracownika.  

 

Manuela  

Samodzielnie funkcjonujący skrót imienia Emanuela. Żeński odpowiednik imienia Manuel, 

które jest skróconą formą biblijnego imienia Emanuel.  

Najczęstsze zdrobnienia: Manuelka, Mania, Ela 

 

Krótka charakterystyka osobowości: elokwentna i zrównoważona. Chętnie podejmuje się 

nowych wyzwań, uważając, że zawsze może się przy tym nauczyć czegoś nowego. Do każdej 

pracy stara się przygotować naprawdę solidnie. Jest dobrym mówcą, który nie boi się 

publiczności.  

 

Marcela   

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od nazwy Marcelli / Marcellus – jednej z gałęzi 

rzymskiego patrycjuszowskiego rodu Klaudiuszów. Żeński odpowiednik imienia Marceli 

(oznacza: mały wojownik). 

Najczęstsze zdrobnienia: Marcelka, Marcelinka, Marcysia, Cela, Celka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: uparta i zadziorna. Od dziecka próbuje 

podporządkować sobie otoczenie. Najpierw chce rządzić koleżankami, później zaś mężem 

oraz dziećmi. Umie cieszyć się życiem i korzystać z jego przyjemności. 
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Marcelina  

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od nazwy Marcelli /Marcellus– jednej z gałęzi 

rzymskiego patrycjuszowskiego rodu Klaudiuszów. Żeński odpowiednik imienia Marceli 

(oznacza: mały wojownik). 

Najczęstsze zdrobnienia: Marcelinka, Marcysia, Celina, Celinka 

Krótka charakterystyka osobowości: uparta i zadziorna, choć czasami bardzo chciałaby 

uchodzić za „słabą kobietkę”. Od dziecka w dyskretny sposób próbuje podporządkować sobie 

otoczenie. Umie cieszyć się życiem i korzystać z jego przyjemności. 

 

Marcjanna  

Imię pochodzenia łacińskiego. Żeńska forma imienia Martius. Oznacza: należąca do Marsa, 

poświęcona Marsowi (mitologiczny bóg wojny).  

Najczęstsze zdrobnienia: Marcjanka, Marcysia, Anna, Ania 

Krótka charakterystyka osobowości: ambitna i zdyscyplinowana. W jej słowniku nie ma 

słowa „niemożliwe”. Podejmie się najtrudniejszego zadania tylko po to, aby udowodnić, że 

dała sobie radę. Nie znosi, gdy się ją lekceważy – wówczas od razu atakuje. 

 

Maria  

Imię o podwójnej etymologii. Może wywodzić się od hebrajskiego słowa mariam, które 

oznacza napawać radością albo od egipskiego meri-jam (ukochana przez Boga). Po hebrajsku 

zostało zapisane jako Miriam, a następnie przekształcone w Mariam (stąd Maria). W religii 

chrześcijańskiej Maria jest matką Jezusa. W związku z tym aż do XIX w. w Polsce nie 

nadawano tego imienia dziewczynkom, było ono bowiem zarezerwowane jedynie dla Matki 

Boskiej. Zamiast tego powstały imiona „zastępcze”, np. Marianna, Maryla, Marika czy 

Maryna. Maria to jedyne imię żeńskie, które mogą nosić także mężczyźni, np. Maksymilian 

Maria Kolbe, Jan Maria Rokita. Imię Maria dodają do swoich imion również kapłani kościoła 

mariawickiego.  

Najczęstsze zdrobnienia: Marysia, Maryśka, Marynia, Maryjka, Maja 

 

Krótka charakterystyka osobowości: wrażliwa i oryginalna. Posiada dobrze rozwiniętą 

intuicję, która bardzo pomaga jej w życiu. Ma skłonność do idealizowania ludzi. Potrafi 

wzruszyć się głęboko na widok pięknego krajobrazu. Świadomie wybiera życie proste i 

zwykłe, bliskie naturze.  

 

Marianna  

Forma „zastępcza” imienia Maria albo określenie kobiety należącej do rzymskiego rodu 

Mariuszów. 
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Najczęstsze zdrobnienia: Marianka, Maria, Marysia, Anna, Ania 

 

Krótka charakterystyka osobowości: dyskretna i nieco staroświecka. Imponują jej 

szarmanccy mężczyźni o nienagannych manierach. W wystroju domu oraz ubiorze preferuje 

styl retro. Przywiązuje dużą wagę do tradycji oraz solidnego wykształcenia. 

 

Marika  

Imię zapożyczone z języka węgierskiego. Jest odpowiednikiem polskiego imienia Maria.  

Najczęstsze zdrobnienia: Mariczka, Maria, Marysia, Marcia, Rika 

 

Krótka charakterystyka osobowości: miła i skromna. Ma wiele wdzięku. Na świat patrzy 

oczami dziecka, które stale albo się dziwi, albo zachwyca. Bywa bardzo niezaradna życiowo. 

Nie ma głowy do interesów ani kariery zawodowej. Woli kontemplować piękno przyrody.  

 

Marietta  

Imię zapożyczone z języka włoskiego. Samodzielnie funkcjonujące zdrobnienie od imienia 

Maria. 

Najczęstsze zdrobnienia: Marietka, Maria, Marcia, Marysia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: inteligentna i zrównoważona, a przy tym bardzo 

nowoczesna. Nie boi się zmienić pracę ani wyjechać z rodzinnego kraju. Lubi zmiany, toteż 

potrzebuje życia, które stale będzie jej dostarczać nowych bodźców. 

 

Mariola  

Imię pochodne od imienia Maria. Wywodzi się z francuskiego Mariolle, co oznacza małą 

figurkę Matki Boskiej. Występuje przede wszystkim w Polsce, ale również w Hiszpanii, gdzie 

stanowi skrót od nazwy: Maria de la Ola (lub de Las Olas), czyli Maria (Matka Boska) od Fal. 

Według innej teorii imię to powstało z połączenia imion Maria oraz Jolanta.  

Najczęstsze zdrobnienia: Mariolka, Mariolcia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: uwielbia plotki oraz wszelkie imprezy towarzyskie. 

zwykle zadbana, dobrze ubrana i beztrosko wydająca więcej niż zarabia. Nie lubi książek, bo 

szkoda jej czasu na czytanie. Zamiast siedzieć w domu woli gdzieś wyjechać z przyjaciółmi. 

 

Marita  

Imię o niepewnej etymologii. Może być pochodzenia niemieckiego, duńskiego lub 

hiszpańskiego, jako samodzielnie funkcjonujące zdrobnienie imienia Maria. Według innej 

teorii jest to fińskie zdrobnienie imienia Małgorzata. 
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Najczęstsze zdrobnienia: Maritka, Maria, Rita, Ritka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: ciepła i pracowita. Wszędzie, gdzie jest – w domu, w 

pracy – stara się stworzyć miłą, serdeczną atmosferę. Swoim opanowaniem i życzliwością 

wzbudza zaufanie wśród ludzi, toteż stale otacza ją grono przyjaciół. Bardzo oddana swojej 

rodzinie. 

 

Marlena  

Imię o niejasnej etymologii. Według jednych źródeł powstało poprzez połączenie imion 

Maria oraz Magdalena (w ten właśnie sposób stworzyła swój pseudonim artystyczny aktorka 

Marlena Dietrich, która w rzeczywistości nazywała się Maria Magdalena Dietrich von Losch). 

Inne źródła podają, że imię to zostało wymyślone jako połączenie nazwisk Marksa i Lenina 

(tak tłumaczono je w ZSRR, na wzór np. imienia Wiłor – powstałego od pierwszych liter 

słów: Wielikaja Intiernacionalnaja Lieninskaja Oktiabrskaja Riewolucja). 

Najczęstsze zdrobnienia: Marlenka, Marlenia, Maria, Lena, Lenka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: pomysłowa i skuteczna w działaniu. Nie cierpi 

monotonii, toteż stale prowokuje jakieś zmiany w swoim życiu. Uwielbia niespodzianki oraz 

zaskakujące zwroty akcji. Osoba, na którą zwróci swoją uwagę, czuje się wyróżniona.  

 

Marta  

Imię pochodzenia semickiego. Wywodzi się od aramejskiego słowa mar(a)tha / marta, które 

oznacza: pani domu, gospodyni, ewentualnie władczyni. Występuje w Biblii.  

Najczęstsze zdrobnienia: Marcia, Marteczka, Martusia, Martunia 

Krótka charakterystyka osobowości: pracowita i sumienna. Jeśli podejmuje się jakiejś 

pracy, rzetelnie wykonuje ją do końca. Potrafi zrezygnować ze swoich potrzeb, aby poświęcić 

się dla innych. Z reguły jest dobrą matką oraz świetnym organizatorem. 

 

Martyna  

Imię pochodzenia łacińskiego. Żeński odpowiednik rzymskiego imienia Martius. Oznacza: 

należąca do Marsa (bóg wojny). Być może nadawano je kapłankom tego boga. Istnieje także 

teoria, iż Martyna powstała od imienia Marta.  

Najczęstsze zdrobnienia: Martynka, Martynia, Martysia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: energiczna i wojownicza. Bywa, że nadmiar 

pomysłów doprowadza ją do uczucia chaosu. Lubi ruch wokół siebie i nie przeszkadza jej 

nagła zmiana planów. Szybkie tempo życia oraz pracy powoduje, iż czasem dopada ją silna 

chandra. 
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Maryla  

Zdrobnienie imienia Maria, zapożyczone z języków zachodnich lub z języka białoruskiego. 

Najczęstsze zdrobnienia: Marylka, Marylcia, Marysia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: energiczna i wiecznie młoda duchem. Jej apetyt na 

życie nigdy nie słabnie. Bardzo lubi wszelkie imprezy towarzyskie, na których potrafi 

świetnie się bawić oraz wciągnąć do zabawy innych. W pracy – obsesyjna perfekcjonistka. 

 

Maryna 

Imię powstałe jako „zastępcza” forma imienia Maria lub pochodzące z języka łacińskiego od 

przymiotnika marina (morska).  

Najczęstsze zdrobnienia: Marynka, Marynia, Marysia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: nieobliczalna i wybuchowa. Nikomu nie daje sobą 

rządzić. Jeśli coś jej nie pasuje, potrafi wyskoczyć „z pazurkami”. Ma silny charakter, toteż 

zwykle dominuje wśród koleżanek. Jest stała w uczuciach. 

 

Marzena  

Imię o niejasnej etymologii. Najprawdopodobniej powstało jako zdrobnienie od imienia 

Małgorzata albo od rzekomej bogini słowiańskiej – Marzanny. Być może w ten sposób 

zdrabniano także imiona Marta lub Maria. Zagraniczny odpowiednik: Marion.  

Najczęstsze zdrobnienia: Marzenka, Marzka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: małomówna oraz zrównoważona. Niechętnie 

opowiada o swoim życiu prywatnym. Jest bardzo ambitna i we wszystkim chce być 

prymuską. Swój dom stara się urządzić jak najwygodniej, a przy tym wytwornie.  

 

Matylda  

Imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słów macht (siła, władza) oraz hiltia 

(walka). Oznacza, więc: ta, która jest silna, odważna w walce.  

Najczęstsze zdrobnienia: Matynia, Matyldzia, Matysia, Tylda, Tydzia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: rozważna i podejrzliwa. Do celu dąży powoli, ale 

wytrwale. Aby osiągnąć zamierzony rezultat, potrafi użyć podstępu. Nie ufa ludziom, stale 

podejrzewając, że chcą ją oszukać lub wykorzystać. Czasami trudno zrozumieć, o co jej 

chodzi.  
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Melania  

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa melaina, które oznacza: czarna, ciemna, 

śniada.  

Najczęstsze zdrobnienia: Melanka, Mela, Melcia, Melka, Melusia, Melunia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: zaradna i ambitna. Głęboko przeżywa każde 

niepowodzenie życiowe, ale potrafi też szybko stanąć na nogi i zacząć wszystko od nowa. 

Bywa bardzo zazdrosna o cudze sukcesy, a wówczas staje się nieprzyjemna dla otoczenia.  

 

Melisa  

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa melissa, co oznacza: pszczoła. W 

mitologii greckiej Melisa była jedną z nimf, które opiekowały się małym Zeusem. Według 

innej teorii jest to odmiana imienia Melita. Również nazwa zioła. Inny wariant zapisu: 

Melissa.  

Najczęstsze zdrobnienia: Meliska, Mela, Melka, Lisa 

 

Krótka charakterystyka osobowości: stonowana oraz marzycielska. Wiele czasu spędza w 

świecie swojej wyobraźni. Ma artystyczną duszę i często wybiera taką drogę życiową, która 

jest związana ze sztuką. Lubi proste, naturalne potrawy. 

 

Michalina  

Imię pochodzenia semickiego. Wywodzi się od hebrajskiego słowa mikha’el (spolszczone: 

Michał). 

Najczęstsze zdrobnienia: Michalinka, Michałka, Michasia, Misia 

Krótka charakterystyka osobowości: ruchliwa oraz pogodna. Umie cieszyć się życiem. 

Chętnie przyjmuje gości i wydaje rodzinne przyjęcia. Ma nieprawdopodobne zasoby energii, 

toteż przyciąga do siebie ludzi słabych i niezdecydowanych, którzy szukają u niej oparcia.  

 

Milana  

Imię pochodzenia słowiańskiego. Popularne w językach czeskim, słowackim, chorwackim i 

serbskim. Wywodzi się od rdzenia mil- , w znaczeniu „miła, uprzejma”. Według innych 

badaczy imię to pochodzi z języka łacińskiego od słowa aemulus (ta, która rywalizuje, 

współzawodniczy; zazdrośnica) albo od nazwy rzymskiego rodu Aemilius (Emiliusze). 

Najczęstsze zdrobnienia: Milanka, Milka, Mila 

Krótka charakterystyka osobowości: miła oraz opanowana. Stale poszukuje swojego 

miejsca w życiu, wypróbowując nowe zawody i nowych partnerów. Skryty charakter nie 

ułatwia jej zdobywania przyjaciół. Zwłaszcza kobiety odnoszą się do niej z dużą rezerwą.  
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Miła  

Imię pochodzenia słowiańskiego. Znaczenie zgodne z przymiotnikiem: miła, lubiana. 

Najczęstsze zdrobnienia: Miłka, Miłcia, Milusia, Milunia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: sympatyczna i delikatna. Na nikogo nie krzyknie, 

nikomu nie powie złego słowa. Stara się wszystkim schodzić z drogi. Czasem tylko, gdy nie 

może już opanować emocji, popłacze cicho w kącie. Potrzebuje dużo uczucia. 

 

Mina  

Imię o niejasnej etymologii. Prawdopodobnie samodzielnie funkcjonujący skrót od imion 

typu: Maksymina, Sumina, Wilhelmina itp. W niektórych językach funkcjonuje jako imię 

męskie.  

Najczęstsze zdrobnienia: Minka, Minia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: zadziorna i bardzo ciekawska. Wszystko ją interesuje: 

polityka, sztuka, literatura, a także sekrety jej znajomych. Lubi uczyć się niesztampowych 

rzeczy: układania ikebany, masażu tybetańskiego, jogi itp. Potrafi bronić się słowem. 

 

Mira  

Imię pochodzenia słowiańskiego o niejasnej etymologii. Najprawdopodobniej wywodzi się od 

rdzenia mir (pokój, świat) i oznacza: zgodna, spokojna. Inna hipoteza zakłada, iż funkcjonuje 

samodzielnie jako skrót imion Mirosława, Miranda, Sławomira itp. Kolejna teoria głosi, że 

jest to po prostu żeński odpowiednik imienia Miron. Oprócz tego istnieje również hinduskie 

imię żeńskie o tym samym brzmieniu, oznaczające w sanskrycie osobę, której się dobrze 

wiedzie. Nosiła je XVI-wieczna indyjska księżniczka.  

Najczęstsze zdrobnienia: Mirka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: żywiołowa oraz nieopanowana. Najpierw kogoś 

obrazi, a potem płacze ze wstydu i żalu. Przez życie chciałaby przejść przebojem i nie może 

zrozumieć, że nie każdy potrafi za nią nadążyć. Czasami powinna pobyć sama w ciszy.  

 

Mirabela 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa mirabilis, które oznacza: wspaniała, 

piękna. Powstało w czasach współczesnych. Początkowo używane tylko w krajach francusko- 

i anglojęzycznych (Mirabelle). Inny wariant zapisu: Mirabella.  

Najczęstsze zdrobnienia: Mirabelka, Mira, Mirka, Bela, Belcia 



 
 

74 

 

 

Krótka charakterystyka osobowości: dynamiczna oraz wygadana. Lubi grać pierwsze 

skrzypce w towarzystwie. W pracy bardzo zaangażowana, pod warunkiem, że ktoś to widzi i 

docenia. Miarą sukcesu życiowego jest dla niej luksusowy dom i drogi samochód. 

 

Miranda  

Imię literackie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa mirandus, które oznacza: 

piękna, czarująca, godna podziwu, zachwycająca. Zostało wymyślone przez Williama 

Shakespeare'a i wykorzystane w dramacie „Burza”.  

Najczęstsze zdrobnienia: Mirandzia, Miranka, Mirka, Mira, Anda, Andzia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: emocjonalna i atrakcyjna. Jest trochę rozpieszczona 

przez życie, toteż przyjmuje za rzecz naturalną, że należy jej się więcej niż innym ludziom. 

Po kilku rozczarowaniach wraca jednak do rzeczywistości i bierze się do solidnej pracy.  

 

Mirella  

Imię literackie pochodzenia francuskiego, powstałe z imienia Mireio. Wywodzi się od słowa 

mirar, które w dialekcie prowansalskim oznacza: podziwiana. Wymyślone przez poetę 

Frederica Mistrala do jednego z jego poematów. Niektórzy badacze rozpatrują to imię jako 

skrót od mienia Mirabela. Inny wariant zapisu: Mirela. 

Najczęstsze zdrobnienia: Mirelka, Mirelcia, Mira, Mirka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: wyluzowana oraz nowoczesna. Często pozuje na 

kobietę, która wszystko już w życiu widziała i nic nie może jej zaskoczyć. Ma ogromną 

potrzebę bycia podziwianą i docenianą. Dla zdobycia uznania gotowa jest wiele poświęcić. 

 

Mirosława  

Imię pochodzenia słowiańskiego. Wywodzi się od złożenia członów: mir- (pokój, spokój, 

dobro) oraz -sław (sława, chwała). Mogło, więc oznaczać: ta, która sławi pokój. 

Najczęstsze zdrobnienia: Mirka, Mira, Mirusia, Mircia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: energiczna i gwałtowna. Prawdziwy „szeryf w 

spódnicy”. Jej wybuchy gniewu słychać na odległość. Pracuje solidnie i z zapałem, ale nie 

toleruje żadnych krytycznych uwag pod swoim adresem. Czasami bywa męcząca dla 

otoczenia, lecz można na niej polegać.  
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Monika  

Imię o niejasnej etymologii. Prawdopodobnie pochodzi z języka greckiego, od słowa monos 

(jedyny, sam, samotny). Teorię tę uwiarygodnia fakt, iż dawniej imię to zwykle nadawano 

jedynaczkom. 

Najczęstsze zdrobnienia: Moniczka, Monisia, Monia, Nika 

 

Krótka charakterystyka osobowości: dynamiczna oraz nowoczesna. Nie boi się rywalizacji, 

gdyż posiada ogromną wiarę we własne możliwości. Potrafi podjąć ryzyko, a w przypadku 

porażki szybko staje na nogi i zaczyna wszystko od początku. 

 

 

16. Imiona żeńskie na literę N 

 

Nadia  

Imię pochodzenia słowiańskiego. Samodzielnie funkcjonujący skrót rosyjskiego imienia 

Nadieżda (polskie: Nadzieja). 

Najczęstsze zdrobnienia: Nadka, Nadzia, Nadisia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: błyskotliwa i nieco wybuchowa. Ma świetne pomysły 

oraz znakomite poczucie humoru. Czasami zbyt szybko coś powie zanim pomyśli, z czego 

wynikają później różne kłopoty towarzyskie. 

 

Nadzieja 

Imię pochodzenia słowiańskiego, tzw. imię wiary. Nawiązuje do jednej z trzech cnót 

chrześcijańskich: wiara, nadzieja, miłość. Oznacza: ta, która ma, niesie nadzieję. 

Najczęstsze zdrobnienia: Nadziunia, Nadzia, Nadka 

Krótka charakterystyka osobowości: zdystansowana oraz niezależna. W życiu kieruje się 

własnym rozsądkiem, nie czekając na czyjeś rady. Potrafi wzorowo zorganizować sobie 

pracę, zarówno w firmie, jak i w domu. Czasem bywa zbyt apodyktyczna. 

 

Natalia  

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słów: Dies Natalis Domini, co oznacza: dzień 

urodzin Pana (tj. Jezusa Chrystusa). Początkowo imię to nadawano dziewczynkom 

urodzonym podczas świąt Bożego Narodzenia.  

Najczęstsze zdrobnienia: Natalka, Natalcia, Natka, Natusia, Nata, Nastka, Nastusia 
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Krótka charakterystyka osobowości: odpowiedzialna i nieco zbyt krytyczna wobec ludzi. 

Wiele oczekuje od życia, w związku z tym stale towarzyszy jej obawa, czy aby nie przeoczyła 

jakiejś dobrej imprezy lub okazji do zarobienia dużych pieniędzy.  

 

Natasza  

Samodzielnie funkcjonujący rosyjski odpowiednik (zdrobnienie) imienia Natalia. 

Najczęstsze zdrobnienia: Nataszka, Natasia, Natka, Natusia, Nata 

 

Krótka charakterystyka osobowości: oryginalna i z temperamentem. Kocha życie, a przy 

tym ma zadziwiające zdolności do popadania w różnego rodzaju tarapaty. Kiedy chce, jest 

niczym ogień, innym zaś razem mrozi całe otoczenie nadętą miną. 

 

Nella  

Samodzielnie funkcjonujące zdrobnienie od imion Aniela lub Kornelia, ewentualnie 

angielskie zdrobnienie imienia Helena. Inny wariant zapisu: Nela. 

Najczęstsze zdrobnienia: Nelka, Nelcia, Nel 

 

Krótka charakterystyka osobowości: delikatna oraz uczuciowa. Źle się czuje wśród 

głośnych, nowoczesnych koleżanek. Swoich przyjaciół wybiera spośród cichych, 

zrównoważonych ludzi. Praca „na pełnych obrotach” i w stresie – to nie dla niej. 

 

Nikita  

Imię o niejasnej etymologii. Najprawdopodobniej pochodzi z języka greckiego od słowa a-

niketos i oznacza: niezwyciężony. U Słowian wschodnich jest imieniem męskim, np. Nikita 

Michałkow, reżyser. Na Zachodzie funkcjonuje jako imię żeńskie.  

Najczęstsze zdrobnienia: Nika, Nikusia, Niki 

 

Krótka charakterystyka osobowości: błyskotliwa i logiczna. Niełatwo zbić ją z tropu. To 

raczej ona potrafi zmusić innych do ustąpienia jej pola. W razie potrzeby nie zawaha się użyć 

podstępu, aby tylko wyjść na swoje. Dla ochrony najbliższych gotowa jest na wszystko. 

 

Nikola  

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słów nike (zwycięstwo) oraz laos (lud). W 

większości krajów jest imieniem męskim. Jako imię żeńskie powstało współcześnie i stanowi 

damski odpowiednik imienia Mikołaj. Pomimo, iż otrzymało negatywną opinię Rady Języka 

Polskiego, staje się coraz bardziej popularne w Polsce. 
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Najczęstsze zdrobnienia: Nikolka, Nika, Nikusia, Kola 

 

Krótka charakterystyka osobowości: stanowcza i zaradna, a przy tym bardzo kokieteryjna. 

Bez wahania wykorzystuje swój urok osobisty do załatwiania prywatnych interesów. Wśród 

koleżanek chce uchodzić za wyrocznię mody oraz elegancji.  

 

Nila  

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa neilos, co oznacza: rzeka. 

Najczęstsze zdrobnienia: Nilka, Nilcia, Nilusia, Nilunia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: spontaniczna i towarzyska. Chętnie przyjmuje gości 

oraz z przyjemnością chodzi na imprezy organizowane przez jej znajomych. Bardzo stara się 

przykładnie pracować, ale czasem potrafi na długie chwile zapatrzeć się w okno. 

 

Nina  

Imię o niejasnej etymologii. Być może jest to samodzielnie funkcjonujące zdrobnienie od 

imion typu: Antonina czy Janina. Według innej teorii wywodzi się od greckiego imienia 

Ninos, albo od imienia, które nosił mityczny założyciel Niniwy oraz imperium asyryjskiego. 

W tym wypadku może oznaczać: Bóg jest łaskawy. 

Najczęstsze zdrobnienia: Ninka, Nineczka, Ninusia, Ninuś 

 

Krótka charakterystyka osobowości: staranna i punktualna. Nie znosi bałaganiarstwa ani 

lekceważącego stosunku do obowiązków. Szanuje swój oraz cudzy czas. Zazwyczaj jest 

bardzo lubiana, gdyż ma sympatyczne podejście do ludzi. 

 

Noemi  

Imię żeńskie pochodzenia semickiego. Wywodzi się od hebrajskiego słowa No'omiy, które 

oznacza: moja słodycz. W Biblii Noemi była żoną Elimeleka z Betlejem i matką jego dwóch 

synów. W czasie wielkiego głodu opuściła rodzinne miasto, po czym straciła męża oraz 

synów.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Noemka, Noesia, Emi 

 

Krótka charakterystyka osobowości: czuła i przewrażliwiona na punkcie bezpieczeństwa 

swojej rodziny. Stale upewnia się czy wszyscy są zdrowi. Szuka trudnej oraz odpowiedzialnej 

pracy, gdyż tylko taka zaspokaja jej ambicje. Miewa kłopoty z bezsennością.  
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Nonna  

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od liczebnika nona i oznacza: dziewiąta. Według 

innych źródeł pochodzi od słowa oznaczającego: babcia. Wariant zapisu: Nona.  

Najczęstsze zdrobnienia: Nonka, Noncia, Nonia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: inteligentna i nieco zbyt władcza wobec ludzi. 

Chciałaby, aby wszyscy postępowali zgodnie z jej kodeksem moralności. Opornych szybko 

przywodzi do porządku ostrym słowem. Nigdy nie okazuje zmęczenia. 

 

Nora  

Samodzielnie funkcjonujący skrót od imion typu Eleonora lub Honorata. 

Najczęstsze zdrobnienia: Norka, Norcia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: dosyć zaborcza i czasami zbyt arogancka w stosunku 

do ludzi. Atakuje innych ze strachu, że sama zostanie zaatakowana. Ma w sobie wiele ciepła 

oraz silne pragnienie bycia lubianą, jednak za bardzo zamyka się w swojej skorupce. 

 

Norma  

Imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słowa northman, które oznacza: człowiek z 

północy. Najprawdopodobniej odnosiło się do Wikingów. 

Najczęstsze zdrobnienia: Normusia, Normunia, Nora, Norcia, Norka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: chłodna oraz zdystansowana. Bardzo rzadko się 

zwierza i tylko komuś, kto jest dla niej zupełnie obcy (np. współpasażerowi w pociągu). Nie 

toleruje wyciągania na wierzch „brudów rodzinnych”. Dba, aby jej znajomi nic o niej nie 

wiedzieli. 

 

 

 

17. Imiona żeńskie na literę O 

 

Ofelia  

Imię literackie pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa ophelos, które oznacza pomoc 

lub pomoc w nędzy. Wymyślił je William Szekspir i wprowadził w dramacie „Hamlet”.  

Najczęstsze zdrobnienia: Ofelka, Ofelcia, Ofka 
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Krótka charakterystyka osobowości: sympatyczna i skromna. Ma wiele wdzięku oraz uroku 

osobistego. Bywa bardzo niezaradna życiowo. Nie ma głowy do interesów ani kariery 

zawodowej. Prowadzi ciepły, przytulny, dobrze funkcjonujący dom.  

 

Oksana  

Imię pochodzenia greckiego. Spopularyzowany w Polsce wschodniosłowiański odpowiednik 

imienia Ksenia. Wywodzi się od słowa oznaczającego: gościnna.  

Najczęstsze zdrobnienia: Oksanka, Oka, Okusia, Ana 

 

Krótka charakterystyka osobowości: towarzyska i zmysłowa. Lubi podkreślać swoją 

kobiecość oraz obserwować wrażenie, jakie wywiera na mężczyznach. Kobiety nie darzą ją 

zbytnią sympatią, instynktownie wyczuwając pewne zagrożenie. 

 

Oktawia  

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa octava i oznacza: ósma. Nadawano je 

kobietom z rzymskiego rodu Oktawiuszów (Octavius). 

Najczęstsze zdrobnienia: Oktawka, Okta, Oka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: ruchliwa oraz dosyć hałaśliwa. Woli dobre 

towarzystwo od najlepszej nawet książki. Nie przeszkadza jej głośna, agresywna muzyka. W 

sytuacjach stresowych traci zimną krew i niemal od razu zaczyna panikować.  

 

Olga  

Imię pochodzenia germańsko-skandynawskiego, które przyszło do Polski poprzez Rosję. 

Wywodzi się od słowa heill / helge, które oznacza: ciesząca się pomyślnością lub szczęśliwa 

(skand. Helga). 

Najczęstsze zdrobnienia: Ola, Oleńka, Olusia, Olgunia 

Krótka charakterystyka osobowości: mądra i konsekwentna. Potrafi spojrzeć na każdą 

sprawę z wielu punktów widzenia. Wśród znajomych uchodzi za osobę o żelaznym 

charakterze. Dzięki silnej psychice wytrzymuje wszystkie ataki ze strony otoczenia. 

 

Olimpia  

Imię pochodzenia greckiego. Oznacza: mieszkanka Olimpu (mityczna siedziba greckich 

bogów), ewentualnie osoba pochodząca z Olimpii (miejscowość). 

Najczęstsze zdrobnienia: Olimpka, Olisia, Ola, Lipka 
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Krótka charakterystyka osobowości: logiczna oraz bezkompromisowa. Rzadko pozwala 

sobie na pokazywanie uczuć i niełatwo się z nią zaprzyjaźnić. Ma talent dyplomatyczny, który 

pomaga jej wybrnąć z trudnych sytuacji. Preferuje wolne związki. 

 

Oliwia  

Imię o niejasnej etymologii. Według jednej teorii jest pochodzenia normandzkiego i stanowi 

żeńską formę imienia Oliwier (od zniekształconego słowa Alfihar, które oznacza armia 

elfów). Inne źródła podają, iż pochodzi z języka łacińskiego od słowa oliva, oznaczającego 

drzewo oliwne. Określałoby wówczas osobę, która hoduje oliwki albo człowieka miłującego 

pokój (gałązka oliwna jest międzynarodowym symbolem pokoju).  Kolejna hipoteza podaje, 

iż zostało ono wymyślone przez Williama Szekspira na potrzeby komedii „Wieczór Trzech 

Króli”.  

Najczęstsze zdrobnienia: Oliwka, Oliwcia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: kapryśna i czasami zbyt despotyczna wobec 

najbliższych oraz przyjaciół. Lubi być w centrum zainteresowania, chociaż w niektórych 

sytuacjach nieśmiałość potrafi ją dosłownie sparaliżować. Panicznie boi się starości. 

 

Oriana  

Imię o niejasnej etymologii. Według najpopularniejszej teorii pochodzi z języka włoskiego od 

słowa oro i oznacza: złoto. Inne źródła podają, iż może to być żeńska forma imienia Orjan, 

które jest skandynawskim odpowiednikiem imienia Jerzy. 

Najczęstsze zdrobnienia: Orianka, Oria, Orka, Ora 

 

Krótka charakterystyka osobowości: towarzyska i bezpruderyjna. Nie ma dla niej tematów 

tabu. O wszystkich przejawach życia może rozmawiać głośno, nie wstydząc się swoich 

poglądów. Za swoją odwagę jest równie często podziwiana, jak i krytykowana. 

 

Otylia  

Imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słowa odhil, które oznacza: ojczyzna. Inne 

źródła podają znaczenie tego imienia jako bogata wojowniczka lub obrończyni bogactwa. 

Alternatywna forma zapisu: Odylia. 

Najczęstsze zdrobnienia: Otylka, Oti, Otusia, Tylka, Tyla 

 

Krótka charakterystyka osobowości: pogodna i pracowita. Potrafi wyznaczyć sobie cel i 

konsekwentnie go realizować. Otwarta wobec ludzi, przyciąga ich do siebie swoim 

życzliwym usposobieniem. Od czasu do czasu dopada ją silna chandra, a wtedy powinna 

trochę pobyć sama.  
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18. Imiona żeńskie na literę P 

 

 

Palmira 

 

Imię pochodzenia semickiego o niejasnej etymologii. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Palmirka, Palma, Palmisia, Pala, Mira 

 

Krótka charakterystyka osobowości: energiczna i elegancka. Urodzona kobieta sukcesu. 

Ma spore ambicje, toteż stawia sobie wysoką poprzeczkę. Wiele uwagi poświęca 

samokształceniu oraz pielęgnacji swojej urody. Nie śpieszy się z zamążpójściem. 

 

 

Paloma  

 

Imię pochodzenia hiszpańskiego. Wywodzi się od słowa paloma, które oznacza: gołąb. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Palomka, Pala, Palunia, Palonia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: łagodna oraz nieco strachliwa. Do poważnych zadań 

podchodzi pełna lęku, że coś się nie uda. Zawsze starannie przygotowana do pracy. Przyjaciół 

szuka wśród ludzi o zdecydowanym charakterze. 

 

 

Pamela  

 

Imię pochodzenia literackiego. Wywodzi się od słów pan (wszystko, całość, wszech-) oraz 

meli (miód). Oznacza, więc: sama słodycz. Zostało wymyślone w XVI wieku przez 

angielskiego poetę Philipa Sidneya, jako imię dla jednej z głównych bohaterek poematu 

„Arkadia”.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Pamelka, Pamka, Pami, Pam, Mela 

 

Krótka charakterystyka osobowości: wdzięczna oraz atrakcyjna. Bardzo dba o swój image, 

wiele czasu poświęcając na pielęgnację urody. Za wyglądem bezbronnej istotki kryje się 

jednak kobieta, która doskonale wie, czego chce od życia i potrafi to osiągnąć. 

 

 

Patrycja  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa patricius, które oznacza: szlachetnie 

urodzona; patrycjuszka.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Patrysia, Patrynia, Pati, Patka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: przebojowa i nieco wyniosła. Lubi wywierać wrażenie 

na mężczyznach, natomiast do kobiet podchodzi z dużą rezerwą. Ma bardzo ambitne plany 

życiowe, które jednak nie zawsze udaje jej się zrealizować. Uwielbia być chwalona.  
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Paula 

Imię pochodzenia łacińskiego. Żeńska forma imienia Paweł. Wywodzi się od słowa paulus, 

co oznacza: mały, drobny.  

Najczęstsze zdrobnienia: Paulusia, Paulinka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: nerwowa i bardzo nierówna w nastrojach. Nigdy nie 

wiadomo, co sprowokuje ją do płaczu. Potrafi wstać w doskonałym humorze, by już po 

godzinie widzieć cały świat w czarnych barwach. U najbliższych szuka poczucia 

bezpieczeństwa.  

 

Paulina  

Imię pochodzenia łacińskiego. Żeńska forma imienia Paulin (wariant Pawła). Oznacza: 

należąca do Pawła albo pochodząca od Pawła.  

Najczęstsze zdrobnienia: Paulinka, Paula, Paulisia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: wesoła i rozsądna. Jej życie to sinusoida: raz 

potrzebuje zgiełku oraz dużego towarzystwa, by zaraz potem spędzić kilka dni w ciszy i 

samotności. Z reguły jest bardzo lubiana przez otoczenie, ale czasami irytuje swoim uporem. 

 

Pelagia 

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa pelagios, co oznacza marynarz, morski. 

Początkowo istniała tylko forma męska tego imienia: Pelagiusz (człowiek, który długo 

przebywa na morzu). 

Najczęstsze zdrobnienia: Pela, Pelasia, Pelcia 

Krótka charakterystyka osobowości: sumienna i pragmatyczna. Nie toleruje żadnego 

mazgajstwa ani niezdecydowania. Jej „tak” zawsze znaczy „tak”, a „nie” oznacza „nie”. Jak 

ognia unika osób chwiejnych emocjonalnie, gdyż zupełnie nie potrafi ich zrozumieć. 

 

Petra  

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa petros (skała, kamień, opoka). Do 

Polski trafiło z Zachodu. Rodzimym odpowiednikiem jest bardzo rzadko występujące żeńskie 

imię Piotra. Inne źródła kojarzą Petrę z rzymskim rodem Petroniuszów.  

Najczęstsze zdrobnienia: Petrusia, Petrulka, Petrunia, Petka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: waleczna i przebiegła. Jeśli nie potrafi czegoś 

osiągnąć drogą dyplomacji, ucieka się do przemyślnych forteli. Obdarzona dużą inteligencją, 

czasami potrafi wpaść na naprawdę szatańskie pomysły. Nie śpieszy się, aby wyjść za mąż. 
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Petronela  

Imię pochodzenia greckiego. Pierwotnie stanowiło jedynie formę zdrobniałą od imienia 

Petronia, które z kolei było żeńskim odpowiednikiem imienia Petroniusz (wywodzi się od 

słowa petros – skała, kamień i oznacza twardy jak skała; z czasem stało się nazwiskiem 

rzymskiego rodu Petroniuszów). 

Najczęstsze zdrobnienia: Petronelka, Petra, Nela 

 

Krótka charakterystyka osobowości: samowolna i dosyć przekorna. W młodości jest 

typową zbuntowaną nastolatką, która wyrasta na atrakcyjną kobietę, pewną swojego uroku 

osobistego. Życie stara się traktować jak wielki bal, na którym trzeba się dobrze bawić.  

 

Pola  

Samodzielnie funkcjonujące zdrobnienie od imienia Apolonia.  

Najczęstsze zdrobnienia: Polka, Polcia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: wrażliwa i małomówna. Nigdy nie uczestniczy w 

żadnym „wyścigu szczurów”. Zwykle jest atrakcyjną kobietą, która potrafi oczarować niemal 

każdego mężczyznę, jednak wcale nie pyszni się swoim powodzeniem.  

 

19. Imiona żeńskie na literę R 

 

Rachela 

Imię pochodzenia semickiego. Wywodzi się od hebrajskiego słowa Rachael, co oznacza: 

owca, owieczka, jagnię. Postać biblijna.  

Najczęstsze zdrobnienia: Rachelka, Rachelcia, Rasia, Hela 

 

Krótka charakterystyka osobowości: cierpliwa i łagodna. Martwi się o swoją rodzinę, 

znajomych oraz losy całego świata. Przed depresją ratuje ją silny pęd do wiedzy, ponieważ 

kiedy się uczy, nie ma czasu na myślenie o problemach. Wymaga dużo wyrozumiałości ze 

strony otoczenia. 

 

Raisa 

Imię pochodzenia greckiego, lecz mocno zniekształcone. Wschodniosłowiańska forma 

greckiego imienia Iraida (irais), oznaczającego osobę wypoczętą. Według innej teorii 

wywodzi się z języka hebrajskiego i oznacza różę. 
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Najczęstsze zdrobnienia: Rajka, Raja, Isa 

 

Krótka charakterystyka osobowości: spokojna i delikatna, a przy tym dosyć silna 

psychicznie. Od dziecka wyróżnia się starannym strojem oraz dobrymi manierami. Jako 

dorosła kobieta porządnie planuje swoją karierę i – małymi kroczkami – sukcesywnie „idzie 

do przodu”. 

 

 

Rajmunda 

 

Imię pochodzenia germańskiego. Żeński odpowiednik imienia Rajmund. Oznacza: ta, która 

jest pod ochroną losu /pod opieką boską. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Rajmundzia, Rajmusia, Raja, Rajka, Mundka, Mundzia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: uparta i pamiętliwa. Trudno zawrócić ją z raz obranej 

drogi, gdyż nie słucha żadnych argumentów. Bardzo polega na swojej intuicji. Osoby, które ją 

uraziły, od razu wykreśla z grona swoich przyjaciół i nigdy im nie wybacza. 

 

 

Rebeka  

 

Imię pochodzenia semickiego. Najprawdopodobniej wywodzi się od słowa, które oznacza: 

czarująca lub (według innych tłumaczeń) pochlebczyni. Występuje w Biblii.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Rebusia, Rebecia, Rebunia, Rebka, Beka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: władcza i zdyscyplinowana. Potrafi przewodzić 

dużemu zespołowi ludzi. Dobra organizatorka pracy. Autorytarny charakter utrudnia jej 

znalezienie przyjaciół. Jest bardzo wyczulona na punkcie krytyki swojej osoby. 

 

Regina  

Imię pochodzenia łacińskiego. Oznacza: królowa. Nawiązuje do zwrotu Regina Coeli, który 

określa Matkę Boską Królową Niebios.  

Najczęstsze zdrobnienia: Reginka, Regincia, Gina, Renia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: poważna i tajemnicza. Potrafi umiejętnie skrywać 

swoje emocje oraz uczucia nawet przed najbliższymi. Nie lubi okazywać żadnej słabości. 

Skupiona na pracy, w szybkim czasie awansuje, zajmując bardzo wysokie stanowisko. 

 

 

Rena  

 

Samodzielnie funkcjonujący skrót od imienia od Renata. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Renia, Renka 
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Krótka charakterystyka osobowości: nieodgadniona i stojąca nieco na uboczu obserwatorka 

życia. W żadne działanie nie angażuje się na serio. Wydarzenia „przepływają koło niej”, a ona 

nie odczuwa potrzeby brania w nich udziału. Wystarczy jej, że może być ich świadkiem. 

 

 

Renata  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od łacińskiego słowa renatus i oznacza 

odrodzona (w znaczeniu: narodzona na nowo poprzez chrzest).  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Renatka, Renia, Rena 

Krótka charakterystyka osobowości: dokładna, zdecydowana i samodzielna. Każdą pracę 

traktuje jako życiowe zadanie, w związku z czym bywa przesadnie pedantyczna. Bardzo 

trudno wyprowadzić ją z równowagi, ale gdy w końcu wybuchnie „idzie niczym tornado”.  

 

 

Rita 

 

Samodzielnie funkcjonujące zdrobnienie od imion żeńskich, zakończonych na -rita, np. 

Margarita. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Ritka, Ricia, Ritusia, Ritunia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: rzutka oraz spontaniczna. Potrafi w kilka chwil 

skrzyknąć towarzystwo i zorganizować całonocną imprezę. Wieczorem nigdy nie wie, co 

będzie robiła następnego dnia. Lubi życie niezaplanowane, pełne zaskakujących 

niespodzianek. 

Roberta  

 

Imię pochodzenia germańskiego. Żeński odpowiednik imienia Robert.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Robusia, Robcia, Robka, Berta 

 

Krótka charakterystyka osobowości: żywiołowa oraz obrotna. Zawsze wie „skąd wiatr 

wieje” i potrafi się odpowiednio ustawić. Czego nie może osiągnąć prostą dyplomacją, to 

próbuje zdobyć przebiegłymi sposobami. Wywiera spory wpływ na swoje otoczenie. 

 

 

Roksana  

 

Imię pochodzenia perskiego, Wywodzi się od słowa Raohszana i oznacza: jaśniejąca 

jutrzenka, promienista albo perła Wschodu. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Roksanka, Roksunia, Roksa, Roksia, Sanka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: wytrwała i energiczna. Nie pozwala sobie na kaprysy 

ani narzekania. Wie, że każdy jest kowalem własnego losu, a ona chce „wykuć” swoje życie 

jak najlepiej. Nie marnuje żadnej okazjo do nauki czy zarobienia dodatkowych pieniędzy.  
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Roma  

 

Samodzielnie funkcjonujący skrót od imion Romana lub Romualda. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Romka, Romcia, Romusia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: bezkonfliktowa i koleżeńska. Nie angażuje się w 

żadne sprzeczki ani konflikty, zawsze starając się pozostać neutralna. Chętna do pomocy w 

pracy oraz w domu. Lubi spokojne wieczory spędzane w łóżku, z dobrą książką. 

 

 

Romana  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa romanus, które oznacza: rzymski. 

Dawniej nadawano je w intencji, aby osoba nosząca to imię była uosobieniem wszystkich 

cnót, cechujących prawdziwego Rzymianina. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Romanka, Romka, Roma 

 

Krótka charakterystyka osobowości: kapryśna i bardzo wymagająca. Marzy, aby wszyscy 

szanowali jej humory oraz spełniali każdą zachciankę. Potrzebuje silnego psychicznie 

partnera, który będzie dla niej autorytetem i nieco utemperuje jej „charakterek”. 

 

 

Rosława  

 

Imię pochodzenia słowiańskiego. Samodzielnie funkcjonujący skrót od staropolskich imion 

typu Rościsława lub Rodsława. Oznacza: sława rodziców lub sława rodu. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Rosławka, Rosławcia, Roska, Rosia, Rosa, Sławka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: radosna i zabawna. Chętna do udziału we wszystkich 

imprezach, wycieczkach czy wyjściach do kina. Uważa, że życie jest zbyt piękne, aby spędzić 

go w ponurym oczekiwaniu na najgorsze. Prawdziwa optymistka. 

 

 

Rościsława  

 

Imię pochodzenia słowiańskiego. Wywodzi się od złożenia członów: rości- (rośnie albo 

roszczenie) oraz -sław (sława, chwała). Oznacza, więc: ta, której sława rośnie lub ta, która 

rości sobie prawa do sławy. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Rościsławka, Roska, Sławka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: wyrozumiała oraz twórcza. Jest tak zajęta 

obmyślaniem planów na przyszłość, marzeniami oraz nowymi projektami, że nie ma czasu 

ani siły zwracać uwagę na ludzkie wady i słabości. W pracy stale pełna oryginalnych 

pomysłów. 
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Rozalia  

Imię o niejasnej etymologii. Najprawdopodobniej pochodzi z łaciny od słowa rosa (róża) albo 

od połączenia słów rosa oraz lilium (róża +lilia). Według innej teorii może wywodzić się z 

języka germańskiego, od imion dwuczłonowych z pierwszym członem Roz- (Hros-), np. 

Rozalinda. 

Najczęstsze zdrobnienia: Rozalka, Rozalcia, Rozka, Rozia, Lala 

 

Krótka charakterystyka osobowości: wesoła i uczuciowa. Marzą jej się wielkie bale w 

dawnym stylu, kiedy kobiety w pięknych krynolinach zajeżdżały karetą przed pałac. 

Chciałaby być taką damą z dawnych czasów. Lubi przebywać wśród ludzi o podobnym 

usposobieniu.  

 

 

Róża  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa rosa, które oznacza: róża. W czasach 

starożytnych kwiat róży symbolizował cnotę, miłość, tajemnicę oraz niezniszczalność piękna. 

W Grecji był atrybutem bogini miłości – Afrodyty. Złotą różą papież obdarowuje osoby 

szczególnie zasłużone dla katolicyzmu. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Różyczka, Rózia, Rózka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: delikatna i wrażliwa, a przy tym zdecydowana oraz 

pewna swojej wartości. Dla osób, na których jej zależy potrafi być naprawdę urocza i 

czarująca, za to pozostałym ludziom bardzo często pokazuje swoje „kolce”. 

 

Ryszarda  

Imię pochodzenia germańskiego. Żeński odpowiednik imienia Ryszard, które wywodzi się od 

słów: richi (bogaty, potężny) oraz hart (silny, mocny). Oznacza zatem: ta, która jest potężna i 

bogata lub możnowładczyni. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Rysia, Ryśka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: towarzyska, lecz nieco zamknięta w sobie. Jako 

dziecko bywa bardzo krnąbrna, później zaś – w zależności od wychowania oraz warunków 

otoczenia – wyrasta albo na pracowitą, twórczą kobietę, albo na beztroską kokietkę. 
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20. Imiona żeńskie na literę S 

 

Sabina  

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa sabinus, które oznacza: pochodząca z 

Sabinów (dawne plemię zamieszkujące środkową Italię).  

Najczęstsze zdrobnienia: Sabinka, Sabincia, Sabunia, Saba, Ina 

 

Krótka charakterystyka osobowości: ambitna i nieprzystępna. Ma ogromne 

zapotrzebowanie na dobra materialne, stąd jej nieustanne poszukiwanie dodatkowych źródeł 

dochodu. Marzy o luksusowym domu oraz drogim samochodzie, którymi można by się 

pochwalić przed znajomymi.  

 

Sabrina  

Imię o niepewnej etymologii. Może być pochodzenia anglosaskiego od nazwy walijskiej rzeki 

Severn (oryg. Habren), albo wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza: mieszkanka kresów / 

pogranicza. 

Najczęstsze zdrobnienia: Sabrinka, Sabrinia, Sabrisia, Rina, Rinka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: gwałtowna oraz nieposkromiona. Ma w sobie wiele z 

rozbrykanego źrebaka, który dopiero poznaje świat, wszystkiego jest ciekawy i wszystko 

chciałby spróbować. Nikomu nie pozwala na żadne ograniczenie swojej wolności.  

 

 

Salomea  

 

Imię pochodzenia semickiego. Wywodzi się od hebrajskiego słowa šalom, które oznacza: 

pokój, pomyślność. Występuje w Biblii.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Sala, Salka, Salomka, Salcia, Salomcia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: ciepła i rodzinna. Dom jest dla niej oazą spokoju oraz 

bezpieczną przystanią. Lubi przyjmować gości, ale sama bardzo niechętnie opuszcza swoje 

gniazdko. Wybierając zawód stara się o taką pracę, która nie wymaga żadnych wyjazdów 

służbowych.  

 

Samanta  

Imię o bardzo niejasnej etymologii. Istnieje kilka teorii jego pochodzenia: 1. z języka 

greckiego, w którym oznaczałoby: naznaczona; 2. z języka aramejskiego, gdzie może 

oznaczać: słuchająca; 3. z języka hebrajskiego, stanowiąc żeńską formę imienia Samuel, 
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oznaczającego: Imię Boże lub Bóg wysłuchał; 4. imię literackie, wymyślone w Anglii w 

XVIII wieku (Samantha). 

Najczęstsze zdrobnienia: Samancia, Samunia, Sama, Sami 

 

Krótka charakterystyka osobowości: ekscentryczna indywidualistka. Jest jak kot, który 

chodzi swoimi drogami. Życie prywatne trzyma w tajemnicy przed znajomymi, nie 

pozwalając sobie na żadne zwierzenia. Krąży o niej mnóstwo plotek, ale nikt nie wie, które są 

prawdziwe.  

 

Sandra  

Imię o niejasnej etymologii. Prawdopodobnie stanowi samodzielnie funkcjonujący skrót od 

imion typu Aleksandra czy Kasandra.  

Najczęstsze zdrobnienia: Sandrusia, Sandrunia, Sania, Sanka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: twórcza i artystycznie uzdolniona. Zawsze pełna 

inwencji oraz nowych projektów. Zamknięta w czterech ścianach biura autentycznie cierpi i 

powoli popada w depresję. Przynajmniej swoje hobby powinna mieć związane ze sztuką. 

 

 

Sara  

 

Imię pochodzenia semickiego. Wywodzi się od hebrajskiego słowa, oznaczającego: 

księżniczka. Występuje w Biblii.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Sarka, Sarunia, Sarusia, Sarcia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: niezależna i pewna siebie. Ludzi trzyma na dystans, 

nie wdając się w żadne poufałości. Nie stara się robić dobrego wrażenia, gdyż absolutnie nie 

zależy jej na opinii innych. Przez otoczenie bywa odbierana jako osoba wyniosła. 

 

 

Scholastyka  

 

Imię pochodzenia grecko-łacińskiego. Wywodzi się od słowa scolastikos / scholasticus, które 

oznacza: uczeń, student, ale także nauczyciel (retor). 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Scholastyczka, Schola, Scholka, Scholcia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: dumna i wyniosła. Ludzi traktuje trochę z góry, czując 

się lepsza oraz mądrzejsza od innych. Czasem dostaje od życia taką nauczkę, że burzy się cała 

jej dotychczasowa konstrukcja psychiczna. Wówczas dopiero odkrywa, jak bardzo potrzebuje 

czyjejś przyjaźni.  
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Selma  

 

Samodzielnie funkcjonujący skrót imienia Anzelma (patrz wyjaśnienie imienia Anzelm). 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Selmunia, Selmusia, Selka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: śmiała i pomysłowa. Realizuje każdy plan, który 

przyjdzie jej do głowy, nawet zupełnie nieprzemyślany. Stąd stale pakuje się w jakieś kłopoty 

oraz niezwykłe sytuacje, a jej przygody stanowią temat rodzinnych anegdotek. 

 

Sława  

Imię pochodzenia słowiańskiego. Oznacza osobę sławną, znakomitą. Również skrót od imion 

typu: Bronisława, Przybysława, Sławomira itp. 

Najczęstsze zdrobnienia: Sławka, Sławcia, Sławunia, Sławusia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: skupiona i wyciszona. Stale zamyślona, często patrzy 

na ludzi nieobecnym wzrokiem. Nie interesują jej plotki ani sekrety towarzyskie, gdyż ma 

własne sprawy do rozważenia. Pomimo pozornego oderwania od rzeczywistości, doskonale 

wie, co się wokół niej dzieje.  

 

Sławomira  

Imię pochodzenia słowiańskiego. Wywodzi się od złożenia członów: sław- (sława, chwała) 

oraz -mir (pokój, spokój, dobro; świat). Oznacza, więc: ta, która sławi pokój albo ta, która 

słynie ze spokoju. 

Najczęstsze zdrobnienia: Sławka, Sławcia, Sława, Sławusia, Sławunia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: logiczna i konsekwentna. Każdy kolejny krok w życiu 

ma starannie zaplanowany oraz przemyślany. Nigdy nie idzie „na żywioł”, gdyż takie 

zachowanie uważa za wysoce nieodpowiedzialne. Nawiedzającą ją czasami chandrę leczy 

słodyczami.  

 

 

Sonia  

 

Rosyjskie zdrobnienie imienia Zofia (imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa 

sophia, które oznacza: mądrość).  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Sonka, Sońka, Sonusia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: rozsądna, ale nieco nerwowa. Do wszystkich 

obowiązków podchodzi bardzo odpowiedzialnie. Gdy coś się jej nie udaje, potrafi rozpłakać 

się ze zdenerwowania. Ceni ustabilizowane, wygodne życie, które jest wynikiem świadomego 

planowania i uczciwej pracy.  
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Stanisława  

 

Imię pochodzenia słowiańskiego. Wywodzi się ze złożenia członów: stani- (stać, stać się, 

stawać) albo stan- (stan) oraz -sław (sława, chwała). Może, więc oznaczać: ta, która stanie się 

sławna lub ta, która jest sławą (chwałą) swego stanu (rodu), ewentualnie: ta, która jest sławna 

ze względu na swój stan /np. posiadania. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Stanisławka, Stasia, Staszka, Stanka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: spokojna oraz racjonalna. Potrafi obiektywnie ocenić 

sytuację i zachować się odpowiednio do zaistniałych warunków. Nie szuka nowych wrażeń w 

życiu, trzymając się jednej pracy i jednego męża. Unika hucznych imprez towarzyskich.  

 

 

Stefania  

 

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa stephanos, które oznacza: wieniec, znak 

zwycięstwa, korona. Oznacza, więc: ukoronowana, nagrodzona wieńcem zwycięstwa. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Stefanka, Stefka, Stefa, Stefcia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: stonowana oraz pewna siebie. Nigdy nie podnosi 

głosu ani nie przeklina, gdyż uważa, że takie zachowanie nie przystoi wykształconej i 

kulturalnej kobiecie. W sytuacjach stresowych rozważnie wybiera możliwie najlepsze 

rozwiązanie.  

 

 

Stella  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa stella, które oznacza: gwiazda. 

(Przydomek Marii Panny: Stella Maris, czyli Gwiazda Morza). 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Stelka, Stela, Stelcia, Stelusia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: ekscentryczna i impulsywna. Najpierw coś powie, a 

dopiero potem pomyśli. Ma własny świat marzeń, do którego nikogo nie wpuszcza. Czasem 

jest wyraźnie nieobecna duchem, co może irytować jej otoczenie. 

 

 

Sylwia  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa silvio / silvius, które oznacza: leśny, 

dziki, żyjący w lesie. Kojarzone również z nazwą rzymskiego rodu Sylwiuszów.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Sylwunia, Sylwusia, Sylwka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: optymistyczna i zawsze pełna chęci do zabawy. 

Uwielbia wszelkie spotkania towarzyskie, przez co czasami zaniedbuje swoje obowiązki. 
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Potrzebuje oparcia w rodzinie oraz silnego psychicznie partnera, który będzie korygował jej 

pomysły.  

 

 

21. Imiona żeńskie na literę T 

 

 

Tamara  

 

Imię pochodzenia aramejskiego. Wywodzi się od słowa, które oznacza: palma daktylowa. 

Występuje w Biblii. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Tamarka, Tamarcia, Tama, Tamka, Marka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: energiczna i emocjonalna. Nie wyobraża sobie siebie 

w roli kury domowej. Musi mieć taką pracę, która zaspokoi jej twórcze ambicje. Życie 

traktuje jak poligon doświadczalny, na którym ciągle musi się dziać coś niezwykłego. 

 

 

Tatiana  

 

Imię pochodzenia łacińskiego, zapisane w wersji wschodniosłowiańskiej (rosyjskiej). 

Wywodzi się od słowa Tatianus – nazwy rzymskiego rodu Tacii (pol. Tacjusze). Oznacza, 

więc: należąca do Tacjuszów. Polski odpowiednik: Tacjana.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Tatianka, Tania, Tańka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: inteligentna oraz pewna swojego uroku. Stale próbuje 

udowodnić, że jest ładniejsza i mądrzejsza od innych kobiet. Dla uczucia nie waha się 

zaryzykować i postawić wszystkiego na jedną kartę.  

 

 

Tekla  

 

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się ze złożenia członów: theo (Bóg) oraz kleos (sława; 

wieść). Oznacza, więc: ta, która sławi Boga.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Teklunia, Tela, Telcia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: spokojna i skrupulatna. Nie ciągnie jej do zrobienia 

kariery, woli siedzieć w domu, troszcząc się o męża oraz dzieci. W ramach hobby chętnie 

zapisuje się na różne kursy, choć wiedza na nich zdobyta nie zawsze jej się przydaje.  

 

 

Teodozja 

 

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od złożenia członów: theos (Bóg) oraz dorón 

(dar). Oznacza, więc: dana od Boga.  
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Najczęstsze zdrobnienia: Teosia, Tea, Tedzia, Tenia, Todzia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: uporządkowana oraz wyciszona. Nie znosi bałaganu: 

ani w domu, ani w życiu. Zawsze stara się postępować uczciwie i otwarcie, aby mieć jasną 

sytuację. Nie śpieszy się do założenia rodziny, gdyż boi się ograniczenia swojej wolności.  

 

  

Teresa  

 

Imię pochodzenia greckiego o niejasnej etymologii. Najprawdopodobniej wywodzi się od 

słowa Thera i oznacza: mieszkanka wyspy Thera (dzisiaj: Santoryn), ewentualnie od wyrazu 

thera, oznaczającego: polowanie, zdobycz, dziczyzna, ale również opieka.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Tereska, Terenia, Teresia, Terka, Tercia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: wytrwała i cierpliwa, a przy tym bardzo wrażliwa. Nie 

zależy jej na sukcesach ani karierze, gdyż zamiast „mieć” zdecydowanie woli „być”. Na ogół 

jest bardzo lubiana przez otoczenie za pogodny charakter oraz wstręt do robienia plotek.  

 

 

Truda  

 

Imię pochodzenia germańskiego od słowa trude, oznaczającego: silna, odważna. 

Samodzielnie funkcjonujący skrót imienia Gertruda.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Trudzia, Trudka, Trunia 

Krótka charakterystyka osobowości: zorganizowana i systematyczna. Zwykle osiąga 

znakomite wyniki, zarówno w szkole, jak i w pracy. Prowadzi wzorowy dom, w którym 

wszystko jest na swoim miejscu i który daje rodzinie poczucie stabilizacji oraz 

bezpieczeństwa. 

 

  

 

22. Imiona żeńskie na literę U 

 

Ulana  

 

Imię o niejasnej etymologii. Najprawdopodobniej samodzielnie funkcjonujący skrót od imion 

Urszula albo Juliana.  

 

Krótka charakterystyka osobowości: delikatna i subtelna. Łatwo ją urazić, gdyż ma zbyt 

zaniżone poczucie wartości własnej. Bezpiecznie czuje się tylko w domu oraz wśród 

sprawdzonych przyjaciół. Posiada wyraźne uzdolnienia artystyczne. 
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Urszula  

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa ursa, które oznacza: niedźwiedzica. 

Łacińskie zdrobnienie ursula można tłumaczyć jako: młoda niedźwiedzica lub pieszczotliwe: 

niedźwiedziczka.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Urszulka, Ula, Ulka, Ulcia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: wesoła i towarzyska. Nadmiar temperamentu sprawia, 

że czasem staje się zbyt swawolna. Ma silny charakter, a jej wytrwałość w dążeniu do celu 

jest naprawdę godna podziwu. Lubi pracować na samodzielnym stanowisku. 

 

 

23. Imiona żeńskie na literę W 

 

 Wacława  

Imię pochodzenia słowiańskiego. Spolonizowana wersja czeskiego imienia męskiego Václav 

(Więcław). Oznacza: ta, który zdobędzie więcej sławy. 

Najczęstsze zdrobnienia: Wacławka, Wacka, Wacławcia, Wacia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: aktywna i żywiołowa. Stale poszukuje nowych 

dziedzin, w których mogłaby sprawdzić swoje możliwości. W każdą pracę wkłada całe serce, 

toteż na ogół osiąga doskonałe wyniki. Czasem bywa zbyt gadatliwa.  

 

 

Walentyna  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od przydomka Valentinus, który powstał ze 

słowa valens (mocny, silny, zdrowy). Ewentualnie dawne określenie mieszkanki miasta Vibo 

Valentia. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Wala, Walka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: na ogół sympatyczna oraz uczynna. Czasami miewa 

okresy „ciszy” – wówczas zamyka się w sobie i nic jej nie interesuje. Z każdej takiej „ciszy” 

wychodzi jednak jak nowo narodzona, pełna świeżych pomysłów i chęci do życia.  

 

Waleria  

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od przydomka Valerius i oznacza: ta, która jest z 

rzymskiego rodu Waleriuszów. Ewentualnie dawne określenie mieszkanki hiszpańskiego 

miasta Valeria. Być może imię to pochodzi również od słowa valens (zdrowy, silny, mocny). 

Najczęstsze zdrobnienia: Walerka, Walercia, Wala 
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Krótka charakterystyka osobowości: wdzięczna i elegancka. Umie się dobrze ubrać, tak 

aby podkreślić wszystkie zalety swojej figury. Pracę zawodową traktuje bardzo 

odpowiedzialnie, nie pozwalając sobie na żadne zaniedbania. Lubi piękne oraz cenne 

przedmioty. 

 

Wanda  

Imię o niejasnej etymologii. Najprawdopodobniej zostało wymyślone przez Wincentego 

Kadłubka na potrzeby jego Kroniki („Legenda o księżniczce Wandzie, córce Kraka”). Później 

wykorzystane także przez Długosza. Początkowo (XII-XIV wiek) zapisywano je jako Węda, 

być może od starosłowiańskiego słowa węda (wędka), co dawniej wymawiano z nosowym A 

(wanda). Zgodnie z legendą bowiem „uroda Wandy łowiła rycerzy”. Niektórzy badacze 

wywodzą rdzeń tego imienia od litewskiego słowa vandene (rusałka) albo vanduo (woda, 

fala). Z kolei w języku niemieckim wyraz Wenedka posiadał znaczenie: Łużyczanka, 

Słowianka. Inne źródła podają, że Wanda to skrót germańskich imion typu Wendelburg czy 

Wendelgard. Jedna z najbardziej niezwykłych teorii podaje, iż imię to powstało od nazwy 

plemienia Wandalów lub imienia starożytnego wodza Chorwatów – Avandzy. Z Polski imię 

Wanda powędrowało w świat: do Niemiec, Francji i Ameryki.  

Najczęstsze zdrobnienia: Wandzia, Wandusia, Wandeczka, Wandzik 

 

Krótka charakterystyka osobowości: samodzielna oraz zaradna. Szybko uczy się, że 

najlepiej polegać na własnych siłach i nie warto czekać na czyjąś pomoc. Solidnie pracuje na 

swoją niezależność, czasem zapominając nawet o założeniu rodziny. 

 

 

Wanessa  

 

Imię pochodzenia literackiego. Wymyślone przez irlandzkiego pisarza Jonathana Swifta. 

Utworzył je od pierwszych sylab imienia i nazwiska swojej przyjaciółki – Esther 

Vanhomrigh. Inny wariant zapisu: Wanesa. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Waneska, Wanesia, Wanka, Wana 

 

Krótka charakterystyka osobowości: otwarta i sprytna. Od najmłodszych lat dba, aby żyło 

jej się dobrze oraz jak najwygodniej. Nie przejmuje się tym, co myślą o niej inni, tylko 

pracowicie wije swoje gniazdko. Zwykle osiąga zamierzony cel. 

 

Wera  

Imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa vera, które oznacza: rzetelna, 

prawa, słuszna, sprawiedliwa. Według innych źródeł jest to samodzielnie funkcjonujący skrót 

od imienia Weronika lub przekształcona wersja rosyjskiego imienia Wiera (co oznacza: 

wiara). 

Najczęstsze zdrobnienia: Werka, Wierka 
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Krótka charakterystyka osobowości: prostolinijna i szczera. Brzydzi się kłamstwem, gdyż 

uważa, że jest ono równoznaczne z oszustwem. Pomimo mówienia wszystkim prawdy w 

oczy, jest bardzo lubiana przez znajomych oraz ceniona za dobry charakter. 

 

Weronika 

Imię o niejasnej etymologii. Najprawdopodobniej pochodzi z języka greckiego od słów: 

phero- (nieść) oraz nike (zwycięstwo) i stanowi oboczną wersję imienia Berenika. Tradycja 

wywodzi je od greckiego określenia iere eikon (święte oblicze), co związane jest z biblijnym 

przekazem o tzw. chuście (mandylionie) św. Weroniki, na której odbiła się twarz Chrystusa. 

Najczęstsze zdrobnienia: Weroniczka, Weronka, Wera, Werka, Weronisia, Ika 

 

Krótka charakterystyka osobowości: dobrze zorganizowana oraz pracowita. Potrafi tak 

ustalić sobie plan dnia, że zawsze znajduje czas i na pracę, i na własne przyjemności. Stara się 

dotrzymywać wszystkich terminów, a jej punktualność jej wręcz przysłowiowa. 

 

  

Wiesława  

 

Imię pochodzenia słowiańskiego. Wywodzi się od staropolskich imion typu Wielisława lub 

Wielesława. Oznacza: wiele sławy, czyli bardzo sławna, wielka sława albo ta, która pragnie 

posiadać wielką sławę (patrz również wyjaśnienie imienia Wiesław). 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Wiesia, Wisia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: twórcza i zaradna. Stale poszukuje nowych wyzwań 

oraz dziedzin, w których mogłaby dokonać zmian czy ulepszeń. Pragnie pozostawić po sobie 

coś trwałego i nieprzemijalnego. W ostateczności – ciągle remontuje dom. 

 

Wiktoria  

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa victoria, które oznacza: zwycięstwo. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Wiktorka, Wika, Wikta, Wikcia. 

 

Krótka charakterystyka osobowości: rozsądna i poukładana. Potrafi nie tylko sama 

wydajnie pracować, ale i zachęcić innych do pracy. Uważnie obserwuje siebie oraz swoje 

otoczenie, aby zawsze wszystko „było w porządku”. Nie lubi nagłych zmian ani zamieszania. 

 

 

Wilana  

 

Imię o niejasnej etymologii. Prawdopodobnie pochodzenia germańskiego, utworzone na bazie 

rdzenia wil- (od słowa willo – wola), jak np. Wilhelm czy Wilhelmina. 
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Najczęstsze zdrobnienia: Wilianka, Wila, Wilka, Wilunia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: odporna psychicznie i radosna. Wrodzona pogoda 

ducha sprawia, że umie szybko pokonywać stresy. Chętnie pomaga innym, pod warunkiem, 

że sama tę pomoc zaoferuje. Zmuszana do jej udzielenia, zacina się w odmownym uporze. 

 

 

Wilma  

 

Imię o niejasnej etymologii. Prawdopodobnie pochodzenia germańskiego, utworzone na bazie 

rdzenia wil- (od słowa willo, które oznacza wola). Także skrót od imienia Wilhelmina. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Wilmusia, Wila, Wilka, Wilcia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: energiczna i pogodna. Posiada wiele rozmaitych 

uzdolnień, które czynią z niej niemal wszechstronnego pracownika. Z każą osobą potrafi 

znaleźć wspólny temat do rozmowy oraz nawiązać przyjazny kontakt. 

 

 

Wioletta  

 

Imię pochodzenia włoskiego. Wywodzi się od słowa violetta, które oznacza: fiołek wonny. 

Inny wariant zapisu: Wioleta.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Wioletka, Wiola, Wiolka, Wiolcia, Wiolunia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: uczuciowa i wrażliwa. W sytuacjach stresowych 

potrafi zareagować bardzo emocjonalnie: wybuchem gniewu lub płaczem. Przyroda działa na 

nią bardzo uspokajająco, powinna więc mieć swój ogródek lub często jeździć do lasu. 

 

 

Wirginia  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa virgo, które oznacza: dziewica, 

dziewczyna. Również od nazwy rzymskiego rodu Wirginiuszów, w znaczeniu: ta, która 

należy do rodu Wirginiuszów.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Wirginka, Wirka, Wira, Gina 

 

Krótka charakterystyka osobowości: delikatna oraz subtelna. Do późnej starości zachowuje 

dziewczęcy wdzięk i urok. W życiu zawsze stara się postępować moralnie, nawet jeśli 

odbywa się to kosztem jej kariery zawodowej czy związków z ludźmi. 

 

 

Wisława  

 

Imię pochodzenia słowiańskiego. Skrócona forma staropolskiego imienia Witosława albo 

Wojsława. Według innych źródeł imię to pochodzi od nazwy rzeki Wisły.  
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Najczęstsze zdrobnienia: Wisławka, Wisła, Wisa, Wisia, Sława, Sławka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: twórcza i zapobiegliwa. Skrzętnie gromadzi w swoim 

domu przeróżne „przydasie”, bo a nuż można je będzie do czegoś wykorzystać. Ma sentyment 

do bibelotów, które przypominają jej szczęśliwe chwile lub miłych przyjaciół. 

 

Witalia  

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa vit- i oznacza: żywa, żywotna, zdolna 

do życia. Polskim odpowiednikiem tego imienia jest Żywia. 

Najczęstsze zdrobnienia: Witalka, Witalcia, Wita, Witka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: otwarta i pogodna. Ciągle szuka sobie jakiegoś 

zajęcia, gdyż nie potrafi siedzieć bezczynnie. Lubi hodować kwiaty oraz opiekować się 

zwierzętami. Z reguły, nawet w pochmurne dni, dopisuje jej dobry humor.  

 

 

Wiwiana  

 

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa vivus, które oznacza: żywy, żwawy, 

pełen życia. Powstało jako nazwa rzymskiego rodu Vivius, w znaczeniu: należąca do rodu 

Vivii. Inny wariant zapisu: Wiwianna. Odpowiednik tego imienia to: Bibiana lub Bibianna.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Wiwianka, Wiwia, Wiwa, Wiwka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: ruchliwa i nieco swawolna. Uwielbia wszelkie 

imprezy towarzyskie, na których potrafi się świetnie bawić. Nie interesuje ją robienie kariery 

ani pogoń za pieniędzmi, gdyż szkoda jej życia na tak nudne czynności. 

 

24. Imiona żeńskie na literę Z 

 

 Zdzisława  

 

Imię pochodzenia słowiańskiego. Wywodzi się od złożenia członów: zdzi-(zdziałać, uczynić, 

zrobić) oraz -sław (sława, chwała). Oznacza,więc: ta, która zrobiła coś sławnego, (zasłużyła 

na sławę). Według innych źródeł: ta, która chce być sławna. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Zdzisławka, Zdzisia, Zdziśka, Sława, Sławka  

 

Krótka charakterystyka osobowości: pełna temperamentu, a czasami nawet choleryczka. 

Jest w ciągłym ruchu: stale coś organizuje, coś załatwia albo czegoś pilnie poszukuje. W 

nawale spraw trudno jej dotrzymać wszystkich terminów, toteż często żyje w dużym stresie. 
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Zenobia 

 

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się ze złożenia członów: dzeno- (Dzeus = Zeus) oraz -

bios (życie). Oznacza więc: życie Zeusa lub żyjąca dla Zeusa”. Według innych tłumaczeń: 

Boski żywot.   

 

Najczęstsze zdrobnienia: Zenka, Zenia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: pomysłowa oraz ceniąca tradycję. Potrafi być 

niezwykle twórcza, pod warunkiem, że ma zapewnione środki do życia. To zwykle ona jest 

inicjatorką spotkań rodzinnych. Lubi zbierać stare fotografie oraz różne pamiątki po 

przodkach.  

 

 

Zofia  

 

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa sophia, które oznacza: mądrość. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Zosia, Zośka, Zosieńka, Zofka, Zocha 

 

Krótka charakterystyka osobowości: stanowcza oraz nieco apodyktyczna. Uważa, że 

wszystko wie najlepiej, w związku z czym chciałaby rządzić zarówno rodziną, jak i życiem 

swoich znajomych. Jeśli ktoś odrzuci jej rady, potrafi się bardzo obrazić. 

 

Zoja 

Imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa zoe, które oznacza: życie. 

Najczęstsze zdrobnienia: Zojka, Zojeczka, Zojusia, Zojcia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: radosna i nieobliczalna. Nigdy nie wiadomo, czego 

można się po niej spodziewać. Kocha życie takie, jakim jest. Nie usiłuje naprawiać świata, bo 

uważa, że i tak jest całkiem nieźle urządzony. Lubi przebywać na świeżym powietrzu. 

Zuzanna  

Imię pochodzenia semickiego. Wywodzi się od hebrajskiego słowa szoszannah / shoshan, 

które oznacza:lilia (z kolei do języka hebrajskiego słowo to przyszło z egipskiego seszen, 

gdzie znaczyło lotos).  

Najczęstsze zdrobnienia: Zuzanka, Zuza, Zuzka, Zuzia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: ambitna oraz zaradna. Rozważnie gospodaruje 

pieniędzmi, tak aby zawsze na wszystko starczyło. Jest dobrym, solidnym pracownikiem, 

którego bez obaw można obsadzić na odpowiedzialnym stanowisku. 
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Zyta 

Imię o niejasnej etymologii. Być może wywodzi się z języka włoskiego od słowa citta, zitta, 

zita (dziewczyna) lub powstało jako zdrobnienie od imienia Felicyta.  

Najczęstsze zdrobnienia: Zytka, Zycia, Zytunia 

 

Krótka charakterystyka osobowości: zrównoważona i poukładana. Nie uznaje bylejakości 

ani w pracy, ani w domu. Chciałaby, aby całe jej życie było dokładnie przemyślane oraz 

zaplanowane. Nie znosi nieoczekiwanych zmian w swoim rozkładzie dnia.  

 

 

25. Imiona żeńskie na literę Ż 

 

Żaklina  

 

Imię pochodzenia francuskiego. Fonetyczny zapis imienia Jacqueline. Polski odpowiednik: 

Jakubina (od męskiego imienia Jakub).  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Żaklinka, Żaklinia, Żakunia, Lina, Linka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: niezależna i konsekwentna. Nie lubi, gdy ktokolwiek 

wtrąca się w jej sprawy. Swoje życie często traktuje jak poligon doświadczalny: próbuje 

nowych profesji, zbiera kolejne doświadczenia, poznaje ekscentrycznych ludzi. 

 

 

Żaneta  

 

Imię pochodzenia francuskiego. Fonetyczny zapis imienia Jeanette, które jest zdrobnieniem 

od Jeanne (polski odpowiednik: Janina lub Joanna).  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Żanetka, Żanecia, Żanka, Aneta, Anetka 

 

Krótka charakterystyka osobowości: energiczna oraz przebojowa. Doskonale wie, czego 

chce od życia i konsekwentnie stara się realizować swoje plany. Nie przejmuje się drobnymi 

przeciwnościami losu. Jej śmiałość oraz pewność siebie czasami irytują ludzi. 

 

Żanna  

 

Imię pochodzenia francuskiego. Fonetyczny zapis imienia Jeanne. Polski odpowiednik: 

Janina lub Joanna.  

 

Najczęstsze zdrobnienia: Żanka, Żania, Anna, Ania 

 

Krótka charakterystyka osobowości: delikatna oraz opanowana. Nie lubi podnosić głosu; 

wszystkie swoje sprawy zawsze stara się załatwiać w miłej i sympatycznej atmosferze. W 

razie potrzeby potrafi walczyć o swoje, ale kosztuje ją to sporo nerwów. 
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Żywia  

 

Imię pochodzenia słowiańskiego. Wywodzi się od słowa życie. W mitologii słowiańskiej 

Żywia była boginią wszystkiego, co żyje. 

 

Najczęstsze zdrobnienia: Żywka, Żywa 

 

Krótka charakterystyka osobowości: wrażliwa oraz energiczna. Kocha zwierzęta i chętnie 

się nimi opiekuje. Życzliwa wobec ludzi, nie potrafi długo chować urazy. Z reguły pierwsza 

występuje z propozycją zgody. Ma ogromne wyrzuty sumienia, gdy nie może komuś pomóc.  

 


