
Juan: Mira, hay líneas fast-track. Qué pena que no seamos pasajeros VIP. Pero aquí tampoco hay mucha 
cola. ¿En qué fila nos ponemos? 
 
Ania: Aquí. Rápido, hazme una foto aquí. 
 
Juan: ¿Qué dices? Aquí no se puede. Mira, ya nos mira raro el señor. Coge las bandejas y empieza a sacar 
las cosas de la mochila.
 
(Ania empieza a poner las cosas en la bandeja). 
 
Personal de seguridad: Hola, buenas. ¿Tienen ustedes líquidos? 
 
Ania: Sí, tenemos unos cosméticos y una botella de agua. 
 
Personal de seguridad: No se permiten envases de más de 100 ml, excepto los medicamentos y alimentos 
de bebé. Y los envases tienen que estar en una bolsa transparente y el total de envases no puede superar 
el litro. Lo siento, pero no pueden tener botellas de agua. La tienen que dejar aquí. Dentro de la zona se 
puede comprar agua. 
 
Juan: Vale, se nos ha olvidado tirarla antes.
 
Personal de seguridad: ¿Algunos dispositivos electrónicos?
 
Ania: Sí. Ya están en la bandeja. 
 
Personal de seguridad: Tienen que ir separados, no pueden estar todos en la misma bandeja. También se 
tienen que quitar las chaquetas y zapatillas y ponerlas en la bandeja. 
 
Ania: Vale.
 
Personal de seguridad: ¿Cinturones? ¿Relojes? ¿Bisutería?
 
Ania: ¿Me lo tengo que quitar todo? 
 
Personal de seguridad: Sí, así son las reglas (Ania y Juan se quitan los cinturones y los relojes). Vale, bien. 
Ya pueden pasar el arco detector de metales.

DURANTE EL CONTROL DE SEGURIDAD



Juan: Patrz, maja usługę Fast Track. Szkoda, że nie jesteśmy VIP-ami. Ale tutaj tez nie ma długiej 
kolejki. W której kolejce się ustawiamy?
 
Ania: Tutaj. Szybko, zrób mi tutaj zdjęcie. 
 
Juan: No co ty! Tutaj nie wolno. Już ten pan dziwnie na nas patrzy. Weź tackę i zacznij wyciągać 
rzeczy. 
 
(Ania zaczyna wykładać rzeczy na tackę.)
 
Operator kontroli bezpieczeństwa: Dzień dobry. Mają państwo jakieś płyny?
 
Ania: Tak, mamy kosmetyki i butelkę wody. 
 
Operator kontroli bezpieczeństwa: Pojemniki o objętości większej niż 100 ml nie są dozwolone, z 
wyjątkiem lekarstw oraz pożywienia dla dziecka. Pojemniki z płynami muszą być w przezroczystej 
torebce oraz ich suma nie może przekraczać 1 litra. Przykro mi, nie można mieć ze sobą butelki wody. 
Musza ja państwo tutaj zostawić. W strefie bezcłowej będzie można kupić wodę. 
 
Juan: Dobrze, zapomnieliśmy ja wyrzucić wcześniej. 
 
Operator kontroli bezpieczeństwa: Mają państwo urządzenia elektroniczne?
 
Ania: Tak, już są na tacce. 
 
Operator kontroli bezpieczeństwa: Muszą być umieszczone osobno, nie mogą być wszystkie na tej 
samej tacce. Muszą państwo również ściągnąć marynarki oraz buty i umieścić je na tacce. 
 
Ania. Ok. 
 
Operator kontroli bezpieczeństwa: Paski? Zegarki? Biżuteria?
 
Ania: Muszę to wszystko ściągnąć?
 
Operator kontroli bezpieczeństwa: Tak, takie są przepisy. (Ania i Juan ściągają paski oraz zegarki). 
Dobrze. Mogą państwo przejść przez bramkę. 
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