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Urodzenia ¿ywe 
wed³ug wieku matki w 2010 r.

Urodzenia ¿ywe wed³ug poziomu 
wykszta³cenia matki w 2010 r.

Urodzenia ¿ywe 
wed³ug wieku ojca w 2010 r.

a Liczba dzieci w latach 2000-2010
oraz ich udzia³ w ogólnej liczbie ludnoœci

aStruktura liczby dzieci  
wed³ug edukacyjnych grup wieku

aEdukacja dzieci
w roku szkolnym 2009/2010
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Œredni wiek kobiet, które urodzi³y 
w 2010 r., wyniós³ 31 lat, 
a przeciêtna matka, która urodzi³a 
pierwsze dziecko mia³a 30 lat.

W 2010 r. kobiety najczêœciej zostawa³y 
mamami we wtorek (4252 urodzeñ), 
a najwiêcej dzieci urodzi³o siê 4 sierpnia (109).

Wœród dzieci województwa 
³ódzkiego dominowali ch³opcy, 
którzy stanowili 54,1% ludnoœci 
w wieku 0 - 14 lat.
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Liczba dzieci Udzia³ liczby dzieci 
w ludnoœci ogó³em

a Dzieci - m³odoœæ demograficzna (0 - 14 lat).

Najwiêcej urodzeñ mia³o miejsce 
wsród kobiet z przedzia³u wieku
25-29 lat (9847 urodzeñ).

W 2010 r. województwo ³ódzkie 
zamieszkiwa³o 1205,0 tys. mê¿czyzn,
w tym 841,9 tys. w wieku produkcyjnym.

W 2010 r. zawartych zosta³o14513 
ma³¿eñstw - 5,71 na 1000 ludnoœci 
(6,21 w roku ubieg³ym).

W 2010 r. na 100 mê¿yczyzn 
 przypada³o 110 kobiet, podobnie 
 jak w roku ubieg³ym.

Najwiêcej dzieci urodzi³o siê 
ze zwi¹zków z tej samej 
grupy wiekowej (25 - 29 lat) - 4951,
w tym 89,5% ze zwi¹zków ma³¿eñskich. 

Ogó³em ze zwi¹zków 
ma³¿eñskich w 2010 r. 
urodzi³o siê 20213 dzieci.

W 2010 r. w województwie ³ódzkim 
urodzi³o siê 25,5 tys. dzieci:
 - 13,0 tys. ch³opców
 - 12,5 tys. dziewczynek
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W koñcu 2010 r.  województwo ³ódzkie 
zamieszkiwa³o 354,2 tys. dzieci - o 0,6% 
mniej ni¿ w roku ubieg³ym. 
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w 2010 r. mê¿czyŸni najczêœæiej
zostawali ojcami w wieku 30 - 34 lata

(8397 urodzeñ). Przed rokiem - 
w wieku 25 -29 lat
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