


Gdzie i jak tworzyć
drzewo genealogiczne?

Portale internetowe i programy genealogiczne, porządkujące informacje o 
przodkach 





Drzewo genealogiczne 
Tyszkiewiczów



Drzewo genealogiczne
Połubińskich



GEDCOM
• Genealogical Data Communication – format, de facto standard, wymiany danych 

pomiędzy programami genealogicznymi, w niektórych programach używany także 
jako format wewnętrzny. 



PORTALE ONLINE 

www.ancestry.com

• Największy internetowy portal genealogiczny na świecie. 

• Możliwość stworzenia drzewa genealogicznego, 
włącznie z przechowywaniem dokumentów i zdjęć.

• Jedna z największych baz zdygitalizowanych 
dokumentów na świecie (obecnie około 20 miliardów 
skanów). 

• Możliwość zamówniea genealogiczny test DNA, który w 
ostatecznym raporcie skompiluje wyniki testu z drzewem, 
które wprowadziliśmy w ramach swojego konta. 

• Smart match i hints.

http://www.ancestry.com/


PORTALE ONLINE 

www.Familysearch.com

• portal zupełnie darmowy – od założenia konta, przez 
korzystanie 

• ogromna baza indeksów i zdygitalizowanej dokumentacji. 

• Bardzo intuicyjne obsługa i klarowna grafika 

• przy dodawaniu każdej kolejnej osoby portal 
automatycznie sprawdza, czy ta osoba nie figuruje już w 
bazie wprowadzonych osób w ramach całego Familysearch 
(a jest ich aż 1.2 miliarda, więc jest do czego 
porównywać). 

http://www.familysearch.com/


Myheritage.com – kolejny, wielki, ogólnoświatowy portal internetowy, gdzie można stworzyć swoje drzewo on – line. Na pierwszy rzut oka i to co ważne – jest on dostępny w 42 wersjach językowych, 
w tym także po polsku. Posiada swoją bazę rekordów (w tym przejął między innymi takie polskie bazy jak moikrewni.pl czy bliscy.pl) i 92 miliony użytkowników na całym świecie.  Proponuje podobne rozwiązania co do 
smart match oraz record matches jak w przypadku ancestry.com.
https://www.crunchbase.com/organization/myheritage#section-overview

PORTALE ONLINE 

www.Myheritage.com

• Kolejny, wielki, ogólnoświatowy portal internetowy, gdzie można stworzyć
swoje drzewo on – line. 

• Dostępny w 42 wersjach językowych, w tym także po polsku. 

• Posiada swoją bazę rekordów (w tym przejął między innymi takie polskie 
bazy jak moikrewni.pl czy bliscy.pl) 

• 92 miliony użytkowników na całym świecie .  

• Proponuje podobne rozwiązania co do smart match oraz record matches jak 
w przypadku ancestry.com.

http://www.myheritage.com/


PORTALE ONLINE 

www.geni.com

• część korporacji myheritage.com, jednak oferuje nieco inne rozwiązania.

• darmowa wersja konta nie ma ograniczeń w kwestii ilości osób 
wprowadzanych do drzewa. 

• Bez płatnego konta nie jesteśmy w stanie wyszukiwać w drzewach innych 
użytkowników. (Można to jednak ominąć wpisując w wyszukiwarkę
Google: imię i nazwisko szukanej osoby i rok z nią związany oraz dodać
słowo GENI. Wyszukiwarka przeniesie nas na odpowiedni profil, co też
pozwoli nam eksplorować konkretne drzewo).

http://www.geni.com/


Programy 
OFFLINE

Drzewo genealogiczne 2.0

• Dedykowane jest dla średnio – zaawansowanego i zaawansowanego genealoga. 

• Aplikacja ta posiada złożone  możliwości konfiguracyjne co do dostosowywania wyglądu zestawień, raportów i widoków drzew genealogicznych. 

• liczne narzędzia oraz funkcje dodatkowe, między innymi: formularz rodzinny, automatyczne tworzenie drzew genealogicznych, dodawanie plików 
multimedialnych, zastosowanie unikatowej technologii opisu zdjęć grupowych, tworzenie monografii, dołączanie źródeł danych z oceną ich 
wiarygodności, prezentacja kalendarza rocznic przypominającego o ważnych datach: urodzin, imienin i rocznic, 

• Możliwość generowania serwisu w formacie HTML, dołączone szablony arkuszy genealogicznych w formacie PDF i DOC, liczne raporty, zestawienia i 
dane statystyczne, obsługa formatu GEDCOM. 

http://www.drzewo-genealogiczne.pl/o-programie.html

http://www.drzewo-genealogiczne.pl/o-programie.html


Programy
OFFLINE

Ahnenblatt – jeden z najpopularniejszych darmowych 
programów do tworzenia i edycji drzewa. 

• Program dostępny jest w wielu językach. 

• Nie posiada on żadnych ograniczeń co do ilości 
wprowadzanych osób. 

• Pozwala na generowanie różnego rodzaju 
wykresów i tablic. 

• Program oferuje także możliwość wykrycia 
błędów genealogicznych – zauważy gdy zamiast 
1829 napiszemy 1298. 

• Ponad to Ahnenblatt obsługuje polskie litery. 

• Najbardziej aktualna wersja to 3.11.

• Pełna wersja darmowa to 2.97a.



Programy  
OFFLINE

Family Tree Builder

• program stworzony przez MyHeritage. 

• Obsługa w ponad 40 językach – włącznie z wersją polską, daje możliwość synchronizacji drzewa z kontem online. 

• Zawiera w sobie kreator zadań, możliwość dodawania zdjęć, dokumentów i filmów oraz organizowania ich w albumach. 

• Ponad to posiada technologię rozpoznawania twarzy na zdjęciach, a także możliwość tworzenia wykresów i raportów. 

• Ciekawą jest również funkcja lokalizacji na mapach figurujących na drzewie osób. Jeżeli zdecyduje się na połączenie programu z kontem 
online wówczas można też skorzystać ze Smart Matching; 

• Smart Research - badanie drzewa genealogicznego w stu internetowych portalach genealogicznych. 
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Dziękujemy za 
uwagę☺

www.tkwp.pl

info@tkwp.pl

http://www.tkwp.pl/

